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Januari 

1 Vlaardingen telt 7^ 5^7 inwoners (35 844 mannen en 
37 693 vrouwen) Dat /ijn er 184 minder dan vorig ]aar 

DL laarwisseling is volgens politie, brandweer en ziekenhuis 
uiterst rustig verlopen Alle eomputtrgestuurdc installaties 
van de gemeente bleken millenniumproof 

2 MiUenniumdag in het Archeologiseh Museum 
Hoogstad Door middel van een ontdekkingstocht kunnen 
kinderen zien hoe verleden, heden en toekomst onlosmake
lijk met elkaar zi)n verbonden 

3 In het stadhuis geven 
Ihomasvacr en Pieternel tii 
dens de nieuw)aarsreceptu 
hun visie op het afgelopen 
politieke )aar 

6 Jeugdstad li]kl vveei 
alle records te breken Dage 
lijks hebben gemiddeld ruim 
800 kinderen een bezoek 
gebracht aan dit vakantie-e\e 
nement 

7 Op het Veerplein gaan 
duizend ballonnen met wen
sen voor het jaar 2000 de lucht 
in De actie is een initiatiel 
van de Stichting Raad voor het 
Ouderenwerk, georganiseerd 
in het kader van de eeuwwisse
ling 

9 Na door een groep )on 
geren op vrijdagavond ]1 op 
het NS-station Vlaardingen 
Oost belaagd en geslagen te 
zi]n, overlijdt de 17-]arige 
Vlaardinger Daniel van Cottht 
klap op zi)n hoofd De politie 
zaak vier personen aan Zi) wor 
heid bi) de mishandeling van d 

10 Ruim drieduizend mensen herdenken Daniel van 

Cotthem tijdens een stille tocht Het zwijgende protest 
tegen zinloos geweld is spontaan georganiseerd door voor
malige klasgenoten van de student 

De Bavinckschool viert het 50 jarig bestaan 

12 Per 1 maart a s zegt de gemeente de pacht op van de 
enige landbouwer die nog over grond beschikt in de 
Broekpolder Men is van mening dat op vervuilde 
Broekpoldergrond geen voedingsgewassen mogen worden 
geteeld en wil de grond inlijven als deel van het recreatiege 
bied 

De woningbouwcorporatie Waterweg Wonen heeft aan de 
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14 Met enige vertraging 
is een begin gemaakt met de 
aanleg van een nieuw fietspad 
langs de Vlaardingse Vaart 
naar Schipluiden Daarnaast 
komt er ook een extra verbin 
ding langs deze route door 
middel van een handbediende 
kabelpont 

\ laardingen protesteert tegen 
zinloos geweld Circa 25 000 
mensen nemen deel aan de 
stille tocht vanaf het centrum 
naar het NS-station Vlaar-
dingen-Oost, waar Daniel van 
Cotthem vorige week dodelijk 
werd mishandeld 

1 s Alle horecagelegenhe
den houden om 24 00 uur twee 
minuten stilte ter nagedachte
nis aan Daniel van Cotthem 

17 r i o 7 2 .o,-. , , . . , n,-,1n^Vi_ r v 

De bloemen bij station Vlaardingen Oost vormen een stille getuige van het 
zwijgend protest tegen zinloos geweld (14 januari) 

m aan de gevolgen van een 
houdt in verband met deze 
len verdacht van betrokken-
: jongen 

17 De 23-jarige verdach
te Mike H heeft bekend dat 
hij op het NS-station Vlaar 
dingen-Oost de fatale klap 

heeft uitgedeeld die het leven kostte aan Daniel van 
Cotthem De andere drie arrestanten blijven in hechtenis 
De vier betrokkenen wordt 'doodslag in v ereniging' ten laste 
gelegd 
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huurders van vijftig woningen aan de Castricumhoeve en de 
Utrechtlaan een brief gestuurd met een aanbod voor het 
kopen van hun huurhuis 

19 De gemeente heeft het oude rederspand aan de 
Oosthavcnkade 39 voor ruim 1 miljoen gulden verkocht aan 
notariskantoor Kooijman en Lambert 

21 Het nieuwe fusiehospitaal in Schiedam krijgt de 
naam 'Vlietland Ziekenhuis' De huidige ziekenhuizen in 
Vlaardingen en Schiedam worden met directe ingang omge
doopt Bedenker van de naam is de Vlaardingse familie 
Bekink 

Huldiging Vlaardingse sportkampioenen 1999 in De Salon 
aan de Oosthavenkadc Judoka Edith Bosch krijgt de sport-
prijs van de gemeente als talent van het jaar Waterpoloster 
Danielle de Bruijn wordt uitgeroepen tot sporter en voet 
balvereniging Deltasport tot sportploeg van het jaar 

23 Het gospclechtpaar Arjan en Efi Knevel vertrekt met 
hun team op uitnodiging van dr PP Job van De Onder 
grondse Kerk opnieuw naar India 

24 Overleden te 's Gravenhage toonkunstcnares 
Johanna Harmina Gerdina (Jo) Mulder Zij was onder meer 
dingente van het vocaal ensemble Marcato en onderschei 
den met de Cultuurprijs van de gemeente Vlaardingen 

25 Broekpolderboer H van Woerden gaat in hoger 
beroep tegen het vonnis van de pachtkamer Die bepaalde 
eerder dat de gemeente het recht heelt de pachtovereen
komst te verbreken 

26 De FIOD doet onderzoek naar de belastingaangifte 
van het bedrijf van clown Bassie Het bedrijf wordt verdacht 
van belastingfraude Bas van Toor vormt samen met zijn 
broer Adriaan het beroemde duo Bassie en Adriaan 

27 Van de Vlaardingse cd-single tegen zinloos geweld, 
getiteld 'Het spoor naar niemandsland', worden in plaats 
van duizend nu tussen de tien- en vijftienduizend exempla
ren geperst Het lied wordt gezongen door de Vlaardingse 
zangeres Annemieke van Dam en leerlingen van middelba
re scholen 

De heren van hockeyvereniging Pollux werden onlangs te 

Rotterdam zaalhockeykampioen in de eerste klasse 

Kees Halkes, eigenaar van Halkes Mannenmode aan De 
Loper 55, neemt na 36 jaar tijdens een receptie afscheid van 
zijn klanten De modezaak is overgenomen door het echt
paar Martin en Sylvia van Dijk 

28 Vanwege /ijn 25-jarig dienstverband als dirigent van 
de Vereniging Gemengd Koor Holy wordt Anton van Tilborg 
benoemd tot Ridder in de Orde \an Oranje Nassau Hij ont 
vangt de versierselen uit handen van wethouder K van der 
Windt Tegelijkertijd viert het koor zijn 30-jarig jubileum 

29 De Bethelkerk aan de Burgemeester Verkadesingel 
viert het 60-jarig bestaan De opening van de feestelijke 
activiteiten wordt verricht door wijkpredikant ds W Quak 
Het kerkgebouw werd op 25 januari 1940 in gebruik geno
men als derde Hervormde kerkgebouw van de gemeente 
Vlaardingen ca en is destijds gebouwd voor ƒ 62 267,61 

Februari 

I Nick van Dien, journalist bij Groot Vlaardingen, 
gaat naar de Haagse Courant Hij wordt opgevolgd door 
Susan de Ligt 

Het zogeheten sociaal statuut voor de lusie van 
Stadsreiniging Vlaardingen en ONS Schiedam is onderte
kend Het nieuwe bedrijf gaat verder onder de naam Irado 
(Intergemeentelijke Reinigings-, Afvalinzameling en 
Dienstvtrleningsorganisatie) 

De meldkamer van de DCMR heeft vorig jaar in totaal 
19 848 klachten binnengekregen Dat is ruim tien procent 
minder dan in het jaar ervoor De daling werd vooral veroor
zaakt door een vermindering van het aantal vliegtuigklach 
ten met 20 procent 

GroenLinks luidt de noodklok over de komst van de bedrij
ven Van Ommeren (atvalwateropslag) en Van Gansewinkel 
(recycling sloopafval) bij de Koningin Wilhelminahaven 
Deze bedrijven zouden veel overlast kunnen veroorzaken in 
de Oostwijk en de VOP Volgens de partij druist de vestiging 
in tegen het collegevoornemen om de rivierzone te schonen 

De Vlaardingse sportschoolhouder Roel Wildeboer is 
onlangs door de bekende Jon Bluming, vertegenwoordiger 
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van de Budokai Kyokushin in Tokio, beloond met een 6de 
dan in het kyokushin karate 

Theatergroep Roth brengt, onder leiding van Hans Rikken, 
deze maand twee stukken van Samuel Beckett op de plan
ken De voorstellingen worden gespeeld in de Kapel aan het 
bmaus en in de Stadsgehoorzaal 

3 Uit handen van burgemeester Stam ontvangt J 
Houdi)k het Draaginsigne dewonden lockcnning van dit 
insigne gebeurt op voordracht van de Stichting 
Dienstverlening Veteranen, die namens het ministerie van 
Defensie nagaat wie hiervoor in aanmerking komt 

4 Officiële opening van 
de gerenoveerde somatische 
afdeling van het Zonnehuis 
door Tweede Kamerlid Erica 
Terpstra De uit 1966 dateren 
de vierpersoonskamers zijn 
omgezet in een- en tweeper
soonskamers met een ruime 
huiskamer 

7 De gemeente opent 
een gratis klachtenlijn 
Inwoners kunnen daar hun 
zorgen en suggesties met 
betrekking tot veiligheid 
kwijt De telefoon zal door de burgemeester, een wethouder 
of raadslid worden opgenomen Aanleiding is de geweldda
dige dood van Daniel van Cotthem in januari 

10 De Stadsvisie 'Koers op 2020' wordt bijna unaniem 
door de gemeenteraad aangenomen Alleen Albert Brouwer 
van de fractie Stads- en Burgerbelangen stemt tegen 
Wethouder A Kool zegt onder druk van de raad toe dat 
Vlaardingen tegen de A4-Noord zal blijven en dat standpunt 
zal blijven uitdragen, ook in het overleg met rijk en regio 

Het Vlietland Ziekenhuis, de stichting Verpleeghuizen 
Nieuwe Waterweg Noord, het Zonnehuis en Thuiszorg 
Nieuwe Waterweg Noord gaan hun samenwerking intensi
veren door zich te verenigen in de samenwerkingsstichting 
Transmuralis 

Shell heeft zich gehouden aan de afspraken met de buren-

raad om het aliakkclen te verminderen De raad werd twee 
jaar geleden opgericht en beslaat uit inwoners van 
Vlaardingen, Schiedam, Hoogvliet en Spijkenisse 

11 Het grondwater rond de plek van de voormalige 
Kok's Vatenhandel aan de Oosthavcnkade is verontreinigd 
met bcn/een De verontreiniging lijkt zich te verplaatsen 
naar de aangrenzende Bleekstraat De gemeente wil in de 
toekomst op deze locatie woningen bouwen, maar de grond 
zal eerst gesaneerd moeten worden 

De gemeenteraad stemt voor de fusie van Stadsreiniging 
Vlaardingen en ONS Schiedam Het nieuwe bedrijf Irado 

wordt met terugwerkende 
kracht per I januari 2000 
opgericht 

14 In een woning aan de 
Castncumhoeve ontdekt de 
politie na een telefoontje van 
een wandelaar een hennep 
kwekerij met ruim 400 plan
ten De bewoners van het pand 
waren niet thuis 

15 Uit handen van dis
trictscommissaris Mark Kei
zerwaard ontvangt de 15-jarige 
Lennart Hortensius een nieu

we fiets als blijk van waardering voor zijn dappere optreden 
De scholier greep vorige maand een inbreekster in de kraag 
en droeg haar over aan de politie Tijdens de achtervolging 
werd zijn fiets door een onverlaat gestolen 

De prachtig gerestaureerde historische kaart van Delfland 
hangt weer op zijn plek in de Oude Hal van het stadhuis 
Het terugplaatsen van de kaart van ruim tweeenhalf bij 
bijna drie meter was een huzarenstuk, omdat de kaart alleen 
via de raadszaal en de trouwzaal naar de hal kon worden 
gebracht 

16 Opnieuw ligt PvdA-wethouder Van der Windt zwaar 
onder vuur De oppositiepartij GroenLinks beschuldigt de 
wethouder ervan de raad willens en wetens verkeerd te heb
ben voorgelicht over de vergunning aan het afvalverwer
kingsbedrijf Van Gansewinkel 

Distnctscomtvissans Mark Keizerwaard overhandigt Lennart Hortensius een 
nieuwe fiets als blijk van waardering voor zijn dappere optreden (i^ februari) 
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17 Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat 
opent samen met de burgemeesters van Rotterdam, 
Schiedam en Vlaardingen de laatste scheidingswand van de 
Tweede Beneluxtunnel. Hiermee geven zij het startsein voor 
de afbouw van de tunnel. 

De Vlaardingse natuurschilder Jeroen Verhoeff - in een 
Amerikaans boek onlangs genoemd als één van 's werelds 
beste natuurschilders - heeft een schilderij met dolfijnen en 
haringen verkocht aan een in Noorwegen wonende dochter 
van de familie Kwakkelstein. 

18 Langeafstandsloper Karel Leeuwangh ontvangt de 
Ringleverbokaal van atletiek
vereniging Fortuna voor zijn 
opvallende prestaties tijdens 
het afgelopen seizoen. 

In het Hollandiagebouw ope
ning van de tentoonstelling 
'Leentjebuur' door burge
meester Stam, met kunstwer
ken van leerlingen van 
Vlaardingse scholen. Het pro
ject werd begeleid door de 
kunstenaars Zhanhong Liao 
en Hans Rikken. 

Schriel, geboren op 29 februari 1956, trouwen op de aller
eerste schrikkeldag van het nieuwe millennium. 

Maart 

1 Opening van de nieuwe bibliotheekwinkel aan de 
Van Hogendorplaan 79a door wethouder Van der Windt, 
met medewerking van het Stadskoor Vlaardingen. 

Het debat over de omstreden vestiging van afvalbedrijf Van 
Gansewinkel is uitgelopen op een zware politieke nederlaag 
voor GroenLinks. De partij krijgt geen medestanders voor 
de stelling dat wethouder Van der Windt de raad verkeerd 

heeft voorgelicht. Alle fracties 

scharen zich achter het colle

ge-

Tijdens opgravingen op 

bedrijventerrein Hoogstad is 

vier jaar geleden een houten 

voorwerp met metalen beslag 

ontdekt. Inmiddels is geble

ken dat dit voorwerp de oud

ste ploegschaar van Neder

land is. De schaar is volgens 

stadsarcheoloog Tim de 

Ridder circa 1850 jaar oud. 

20 In Maastricht verovert Wethouder Van der Windt bestijgt - goed beveiligd en stevig gezekerd - de 2 Haringhandel Kwak-
judoka Natascha van Gurp de t^lï!"^'"'"'^ '"" ''' ^''""'''"^'' ° '"" '"" ' Scf,o/.ngem.em<:̂ «p (24 ^^^i^^^-^ ̂ ^^^^ ^j^ zelfstandige 
nationale titel bij de vrouwen 
tot 20 jaar. 

24 Wethouder Van der Windt stelt de klimwand van de 
Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap (VOS) aan de 
Claudius Civilislaan officieel in gebruik. 

26 Heropening van clubhuis VOGGEL aan de 
Broekweg. In het clubhuis worden activiteiten georgani
seerd voor mensen met een verstandelijke handicap. 

27 Triatleet Rob van Zanten wint de 4de Westrell-cross 
over 12 km in de Broekpolder. De afstand over 6 km wordt 
gewonnen door Remy Bourquin. Bij de vrouwen winnen 
Joke Ritman en Jenny van Duikeren. 

onderneming. Per 1 april wor
den de laatste activiteiten aan de Westhavenkade overgeno
men door de Katwijkse haringhandel ParlevlietA'an der 
Plas. Het terrein achter het kantoorpand zal worden ver
kocht. 

Kringloopwinkel Het Goed bereikt een nieuwe mijlpaal. De 
weekomzet bedraagt voor het eerst meer dan 20.000 gulden. 
De totale omzet is in anderhalf jaar verdrievoudigd. 

4 Vlaardingen wordt weer 'Buizengat'. Uit handen van 
burgemeester Stam neemt Prins Patrick I de stadssleulel in 
ontvangst. Aansluitend carnavalsviering in de Harmonie 
met medewerking van o.a. blaaskapel De Dorsvlegels en Ad 
van Opstal, de huiszanger van De Leutloggers. 

29 Tom Gunter, geboren op 29 februari 1960, en Carla Bewoners van de Kortedijk hebben er bij de gemeen-
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te met klem op aangedrongen om enkele panden aan de di|k 
snel te slopen De7e zijn in het kader van het Buizen-
gatpro)eet onlangs dichtgemetseld en maken een iroostelo/e 
en verpauperde indruk 

Na de sporters Hedi Poot (roeien), Danielle de Brui|n 
(waterpolo), Mark Huizinga (ludo), Ihamar Henneken en 
Wilma van Ri)n (zwemmen), heeft ook )udoka Edith Bosch 
een nominatie voor de Olympische Spelen 2000 Nog niet 
eerder in de Vlaardingse geschiedenis zi)n zoveel lokale 
sporters in aanmerking gekomen voor een ticket naar de 
Olympische Spelen 

Het duo Bassie en Adriaan 
ontvangt de Triple Platinum 
Award, een beloning voor 800 000 wereldwi|d verkochte 
video's 

9 In een brief biedt GroenLinks verontschuldigingen 
aan voor de onterechte aanval op wethouder Van der Windt 
tijdens het vorige week gehouden debat over de vestiging 
van het afvalverwerkingsbedrijl Van Gansewinkel 

Wethouder Van der Windt slaat de eerste paal voor het 
appartementencomplex 'Geuzenpoort' aan de Ari) Koplaan 
Hiermee is de eerste lase van sloop en renovatie grotendeels 
afgesloten Tot nu toe zi)n 540 woningen in de Zuidbuurt 
gerenoveerd 

11 Interculturele Vrouwendag in wijkcentrum 't 
Nieuwelant aan de Rotterdamseweg, georganiseerd door het 

Intercultureel Vrouwennetwerk De opening wordt verricht 
door gemeenteraadslid Lenie van Halteren 

11-12 Voor de tweede maal in een hall ]aar ti|d rijden 
inbrekers met een verstevigde jeep dwars door de voorgevel 
van Rose Slaapcomfort aan de Woonboulevard Als de poli
tie arriveert, blijken de daders al te zijn vertrokken met tien 
dekbedovertrekken 

12 Finale van het l lde Vlaardings Songlestival in de 
Stadsgehoorzaal Winnaar wordt Remco Harms met een 
indrukwekkende vertolking van het lied 'Waarom" uit de 
musical Miss Saigon De Groot Vlaardingen Persprijs gaat 

naar Janet Niesing Winnares 
bij het kindersonglestival is 
Shenon Mecklenfeld Bij het 
mini-playbacksongfestival 
gaan Cheryl Moenen en 
Rianne Schragen met de eer 
strijken 

Met negentien gouden medail
les behaalt zwemclub VZC/De 
Walrus Combinatie de hoogste 
score van dit seizoen In de 
vierde en laatste ontmoeting 
van de nationale competitie 
rukt de ploeg van trainer 
Martijn van den Maagdenberg 
op naar de vierde plaats 

20ste Internationaal Groot Vlaardingen Judotoernooi met 
ruim 900 deelnemers De winnaars van het toernooi krijgen 
een door beeldend kunstenaar Jan van Dorp ontworpen her-
inneringspnjs Wedstrijdsecretaris Aad Zonneveld draagt 
na achttien jaar zijn functie over aan Jeroen Hoogland 

13 In de Grote Kerk uitreiking van de Geuzenpenning 
2000 door J J van Aartsen, minister van Buitenlandse 
Zaken, aan de Servische mensenrechtenactiviste Natasa 
Kandic en de Kosovaarse journalist Veton Surroi Het is de 
eerste keer dat Bill Minco, voorzitter van de Stichting 
Geuzenverzet, wegens ziekte niet bij de plechtigheid aanwe
zig kan zijn Aan de uitreiking gaat de traditionele krans-
legging op begraafplaats Lmaus en bij het Geuzen-
monument vooraf 

Iwee onbekende mannen 
overvallen onder bedreiging 
van een vuurwapen een man 
in zijn woning aan de 
Madridweg Het tweetal gaat 
er vandoor met sieraden en 
geld De politie is op zoek naar 
mogelijke getuigen 

8 Omroep Vlaardingen 
start deze maand met een serie 
live-concerten en optredens 
van lokale artiesten Als eerste 
IS de beurt aan de Vlaardings 
Rotterdamse groep Pekel 

De Servische mensenrechtenactiviste Natasa Kandic en de Kosovaarse journa 
list Veton Surroi ontvangen de Geuzenpenning van het jaar 2000 (13 maart) 
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Officiële opening van de vernieuwde basisschool Prins 
Willem Alexander in de Westwijk door burgemeester Stam. 
Het schoolgebouw is aanzienlijk uitgebreid. 

15 Dankzij het Scheveningse Sea Life Centrum heeft 
het Visserijmuseum een nieuwe aanwinst. 'Kaakje', het nau
welijks tien centimeter lange hondshaaitje, is uit één van de 
tien geschonken eieren gekropen. Verwacht wordt dat de 
komende weken de andere eitjes uitkomen. 

15-19 Voor het eerst slaan de kermisexploitanten hun ten
ten op in de wijk Holy. Op het parkeerterrein van winkel
centrum Holierhoek aan de Reigerlaan staat naast de tradi
tionele onderdelen ook een 
zogenaamde Jamaica Tripp. 

16 De Gemeentelijke 
Kredietbank Vlaardingen 
neemt de Kredietbank van 
Schiedam over. Wel blijft 
Schiedam de kredietverlening 
aan cliënten van de Sociale 
Dienst aldaar verzorgen. Twee 
medewerkers komen vanuit 
Schiedam naar Vlaardingen. 
Met de overname is 2,5 mil
joen gulden gemoeid. 

De Vlaardingse zangeres 
Judith Peters wint de eerste 
Hennie Huisman's Soundmix-
show van dit jaar. Zij is daarmee zeker van een plaats in de 
Soundmixfinale, die op 22 april op tv zal worden uitgezon
den. 

De 10-jarige Christian van Eijkelenburg is momenteel druk 
aan het repeteren voor de musical Oliver. Deze Joop van der 
Ende-productie is van 15 maart tot 30 april te zien in het 
Rotterdamse Luxor Theater. 

Ter gelegenheid van hun 21ste 'verjaardag' geven The 
Amazing Stroopwafels een optreden in theater- en eetcafé 
De Planken Op. Op 21 maart is het precies 21 jaar geleden 
dat de groep voor het eerst van zich liet horen. Arie de 
Graal, Rien de Bruin en Wim Kerkhof krijgen van hun 
superfan Jan Pluimgraaff een speciale stroopwafeltaart aan
geboden. 

17 Opening van het nieuwe ontmoetingscentrum in 
zwembad De Kulk door Jan Madern, voorzitter van stich
ting De Kulk. Het restaurant is sinds kort in handen van 
Bert en Peter Spek. 

19 Officiële opening van het nieuwe kantoor van de 
WV/ANWB aan de Westhavenkade door wethouder H. 
Roijers en mevrouw Molendijk. 

21 De Generale Bank, VSB Bank Vlaardingen Schie
dam en Mees Pierson opereren voortaan onder de naam 
Fortis Bank Schiedam Vlaardingen. Wethouder Roijers ont
hult de naam van het bankgebouw aan het Veerplein. 

22 Nationale Boomfeest
dag. Aan de Amsterdamlaan 
plant wethouder Van der 
Windt, samen met leerlingen 
van de scholen 't Palet, Open 
Vensters en Dolfijn, een aantal 
zilverlinden. Op andere loca
ties in de stad planten 256 
schoolkinderen 113 bomen. 

VV2000-gemeen te raadslid 
John Ranshuijsen neemt 
afscheid van de plaatselijke 
politiek. Hij wordt benoemd 
tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Ranshuijsen 
zat van 1982 tot 2000 in de 

gemeenteraad, waarvan vier jaar als wethouder van 
Financien. 

23 Inventarisatie gebouwenbestand door de gemeente. 
Per 1 januari 2000 waren er in totaal 34.258 woningen. 
Verdeling over de verschillende wijken: Centrum 7.636, 
Westwijk 5.581, Vettenoordsepolder 633, Oostwijk 3.113, 
Vlaardinger-Ambacht 6.034, Holy-Zuid 5.228, Holy-Noord 
6.030 en Broekpolder 3. Naast deze woningen zijn er nog 
veertien bijzondere woongebouwen en 86 wooneenheden 
verdeeld over twee gebouwen. 

Slokker Vastgoed BV gaat zeven eengezinswoningen bouwen 
aan het stukje Maassluissedijk, dat beter bekend staat als 
het 'Gat in de Markt'. De bebouwing gaat aan de ene kant 
aansluiten op het hoekpand op de Markt en aan de andere 

Duikers halen de gevelborden van de VW en de ANWB boven water, waarna 
het nieuwe kantoor aan de Westhavenkade officieel kan worden geopend (ig 
maart). 
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kant op het pand van de Nederlands Hervormde Gemeente 
Het perceel grond ligt na de sloop van carrosseriebedri)f Van 
der Horst al meer dan vijftien jaar braak 

25 In service- en zorgcentrum Vaartland viert 
mevrouw Johanna Slolk-Brederveld haar 100ste verjaardag 

27 Wethouder Kool opent in zorgcentrum De Wetering 
'Het Baken', een speciale dagopvang voor ouderen met psy
chiatrische problemen 

28 Het NIVON huldigt in boerderij De Hoogkamer 
negen mensen vanwege hun langdurige lidmaatschap De 
heer De Vries is al 75 jaar lid en zijn echtgenote 50 jaar De 
andere laureaten /ijn de echtparen CA Bos-J \an Toren, 
H van Leeuwen-A Visser en J Weerheijm-J Coenradi en 
de heer J Lamers 

29 Na anderhalf jaar houdt de samenwerking tussen de 
Stichting Werk en Onderneming en de gemeente op De 
Starterswinkel Vlaardingen aan de Hoogstraat stopt met 
zijn activiteiten 

30 Hel project 'Van korrel tot vers gebakken broodje' 
\an Natuur- en Milieu Educatie aan de Hofsingel trok tot 
nu toe 1 374 leerlingen van 53 basisscholen 

31 De Vredeskerk aan de Olmendreef neemt tijdens een 
feestelijke receptie aischeid van Lenie Borsboom Zij heeft 
zich 25 jaar ingezet als kostercs van twee kerken Hiervoor 
ontvangt zij het zilveren draaginsigne van de Nederlandse 
Vereniging van Kerkvoogdijen van de Nederlands 
Hervormde Kerk 

April 

1 Kinderdagverblijf De Krentenmik aan de Hotsingel 
viert het 25-jang bestaan met een groots teest voor jong en 
oud 

3 De politie rolt aan de Koningin Wilhelminahaven 
een omvangrijke hennepkwekerij met 12 000 stekken en 900 
volgroeide planten op Daarbij worden tien illegaal in 
Nederland verblijvende Polen aangetroffen Zij worden 
overgedragen aan de Vreemdelingendienst 

De bijna vierjarige Zachary legt symbolisch de eerste steen 

voor zijn toekomstige ouderlijk huis in d'Engelsche 
Boomgaert Hij is een van de vele jongeren die binnen 
afzienbare tijd in dit nieuwe stadsdeel op het voormalige 
Kolpabad-terrein zullen wonen 

4 Musicus/componist Dick Borst en tekstschrijver 
Chris Bezooijen hebben van de familie van de vorig jaar 
overleden Dolf van der Linden toestemming gekregen voor 
het maken van een musical over de dirigent van het 
Metropole Orkest David Gijsbert van der Linden werd in 
1915 in Vlaardingen geboren 

5 Overleden op 85 jarige leeftijd Toon Cornelisse, 
voormalig PvdA-gemeenteraadslid 

6 Het Delta Hotel bestaat 45 jaar 

8 In de Grote Kerk uitvoering van de Matthaus 
Passion van G Ph lelemann door het kamerkoor Magister 
Cantat, het West-Nederlands Bach Orkest en organist Aad 
Zoutendijk De algehele muzikale leiding is in handen van 
Aric hijkelboom 

Door een 2-0 overwinning op Lyra wordt voetbalvereniging 
Deltasport kampioen van de eerste klasse B en promoveert 
naar de hoofdklasse Eindelijk speelt weer een Vlaardingse 
voetbalclub op het hoogste amateurniveau 

Honk- en softbalvereniging S C Vlaardingen Holy viert het 
40-iarig bestaan tegelijk met de opening van het nieuwe 
clubhuis aan de Zwaluwenlaan 

9 Het jaarlijkse Lentedegentoernooi van schermver-
eniging Trelpunt in de Lijnbaanhallen wordt gewonnen 
door Mady Hoogenboom Op het Schelvispekeltoernooi is 
het zilver voor Inge Schoonderwoerd Bij de mannen wint 
Henk Kenter voor de vierde keer Vanwege het 35-jarig 
bestaan van de vereniging heeft hel toernooi een extra fees
telijk tintje 

Het Vlaardings badmintonkampioenschap wordt een grote 
overwinning voor Reioba Chris van der Knaap en Dana 
Kuil winnen het enkelspel Het mannendubbel wordt 
gewonnen door het koppel Chris van der Knaap/Paul 
Mennen De titel in het vrouwendubbelspcl gaal naar 
Christa Boeters en Dana Kuil 



10 Wethouder Van der Windt en leden van de werk
groep Open Monumentendag Vlaardingen planten een mil-
lenniuraboom op het plein voor het voormalige Weeshuis 
De lindeboom wordt geplant ter ere van het nieuwe millen
nium en dient ter vervanging van de zieke linde die op het 
plein stond 

11 De verhalenbundel 'Het huis van mijn dromen' van 
dt Vlaardingse auteur Reza Asadi staat centraal in het 
KRO-programma 'Damocles' De Iraanse ex-vluchteling 
beschrijft hierin zi)n vlucht en het bestaan in Nederland 

Triatleet Rob van Zanten heeft in Valkenburg de run-bike-
runwedstrijd bi) de veteranen in de klasse boven de 40 jaar 
gewonnen Hi) staat nu in deze landelijke competitie op een 
eerste plaats 

12 Met een indrukwekkende voorsprong is CDA'er 
Cees Bot door zijn mederaadsleden verkozen tot het 'Beste 
Raadslid van Vlaardingen' Op afstand volgt PvdA-fractie 
\oorzitter Anny Attema op de tweede plaats Ben van der 
Velde van GroenLinks wordt derde 

13 Het grootste zeilschip ter wereld, de vijfmaster 
Royal Clipper, nadert bij scheepswerf Vlaardingen Oost, 
onderdeel van het concern Kommer Damen, zijn voltooiing 
Het schip IS op de werf De Merwede in Hardinxveld 
Giessendam - eveneens behorend tot dit concern - inge
richt Omdat het schip met zijn hoge masten moeilijk onder 
bruggen door kan, vindt de afbouw plaats op de Vlaardingse 
werf 

Twee gedegen onderzoeken hebben geen verklaring opgele
verd voor de gezondheidsklachten van een aantal bewoners 
van de 'blauwe flat' aan de Rotterdamseweg Zowel de GGD 
als het adviserende onderzoeksbureau zijn er niet in ge 
slaagd een verband te leggen tussen de klachten en het 
binnenmilieu 

De Organisatie van Vlaardingse Ondernemers (OVO) viert 
haar 25-jarig bestaan Arie Wapenaar, voorzitter van de 
OVO, overhandigt het door Ingena Vellekoop geschreven 
jubileumboekje 'Op de winkel passen - de ontwikkeling van 
de winkelstand in Vlaardingen in de twintigste eeuw' aan 
wethouder Roijers Bij de jubileumbijeenkomst is ook de 
oud-voorzitter van de Vlaardingse Middenstands Centrale, 
Man den Draak, aanwezig 

13-16 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de musical 'De 
Hoogste Tijd' door het Vlaardings Musical Gezelschap, met 
teksten van Chris Bezooijen 

14 De bouw van de noodlokalen bij basisschool Jan 
Ligthart aan het Plein Emaus is opnieuw uitgesteld De 
oorzaak van de nieuwe vertraging ligt bij de aannemer 

15 Het college van burgemeester en wethouders krijgt 
van de gemeenteraadsleden voor zijn functioneren het cijfer 
6,7 Volgens de verkiezingsformulieren heeft het stadsbe
stuur te weinig grip op de ambtenaren Voor zijn financiële 
beleid krijgt het college een pluim Grote waardering is er 
ook voor de onderlinge collegialiteit en de grote betrokken
heid bij de stad 

lS-16 Nationaal Museumweekend In het Visserijmuseum 
gratis rondleidingen langs de hoogtepunten van de collectie 
In Streekmuseum Jan Anderson toont een oud-schoenma-
ker zijn vakmanschap in de schoenmakerswerkplaats In 
Archeologisch Museum Hoogstad zijn voor het eerst de 
vondsten te zien van de opgraving bij de voormalige herberg 
Het Zwarte Paard aan de Kortedijk 

18 In de Broekpolder brandt ter hoogte van watersport
vereniging De Bommeer de opslagloods van de waterzuive
ring tot de grond toe af De oorzaak van de brand is nog 
onbekend 

In een landelijke advertentie worden kunstenaars opgeroe 
pen een ontwerp te maken voor een kunsttoepassing aan de 
buitengevel van het muziekverzamelgebouw Villa Musica 
aan de Koningin Wilhelminahaven De winnaar krijgt de 
Fortis Beeldende Kunstprijs van 25 000 gulden en boven
dien nog eens 20 000 gulden om het ontwerp uit te voeren 

19 De Dr H Bavinckschool viert op feestelijke wijze 
het 50-jarig bestaan 

Mevrouw A Meerkerk-Sleeuwenhoek viert haar 100ste ver 
jaardag 

Sporthuis Mart van Dam bestaat 40 jaar Tegenwoordig zijn 
de twee zaken in handen van Henk van Dam, zoon van de 
toenmalige oprichter 

20 De arrondissementsrechtbank te Rotterdam doet 

file:///oorzitter


uitspraak in de straf/aak tegen de vier verdachten die 
betrokken waren bi| de geweldpleging op NS station 
Vlaardingen-Oost Mike H wordt veroordeeld tot vi)f jaar 
onvoorwaardelijke gcvangenisstrai en tbs met dwangverple
ging Daarnaast moet hij de uitvaartkosten van Daniel van 
Cotthem betalen De tweede verdachte krijgt drie jaar en /es 
maanden De derde verdachte krijgt twee jaar gevangenis
straf De minderjarige vierde verdachte krijgt twaalf maan
den jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk 
met een proeftijd van twee jaar 

21 Traditioneel eierenrapen rond zwem en recreatie
bad De Kulk Vinders van het bron/cn, zilveren en gouden 
ei wacht een leuke verrassing 

De gepensioneerde docent Jan 
van Hemen, die vorig jaar offi
cieel afscheid nam van het 
onderwijs, staat nog steeds 
voor de klas Aanvankelijk als 
invalkracht op basisschool Het 
Visnet en tegenwoordig als 
vaste invaller op basisschool 
Het Anker 

2^ In de Oude Lijnbaan vieren kinderen het door 
Ataturk ingevoerde Turkse Kinderfeest, een feestdag om te 
benadrukken dat kinderen een belangrijke groep in de 
samenleving vormen 

24 Overleden op 75-jarige leeftijd voormalig PvdA 
gemeenteraadslid Jan 1 rederik Hendrik (Henk) Rans-
huijsen 

25 Het college besluit het Vlaardings Taalgenotschap 
10 000 gulden toe te kennen voor het restaureren van de 
gevclreclames van Hotel de Hollandse Tuin, Stoom-

bierbrouwerij, Kornaat en W Sterk, aan verschillende pan
den gelegen aan de Vulcaanweg Volgens het college past 
deie activiteit binnen de huidige Stadsvisie om het specifie
ke karakter van Vlaardingen te behouden en te versterken 

27 In de laatst gehouden ledenvergadering hebben 
leden van het gemengd vocaal ensemble Marcato besloten 
hun naam te wijzigen in Jo Mulder-ensemble Marcato Dit 
als eerbetoon aan de onlangs overleden oprichtster en voor
malig dirigente 

28 Op de kop af 55 jaar na de voedseldropping wordt 
Vlaardingen opnieuw onder brood bedolven In de omge

ving van de Maassluissedijk 
droppen militairen vanuit een 
Hercules CnO vliegtuig 5 000 
speciale bevrijdingsbroden 
Het IS de laatste symbolische 
herdenking van Operatie 
Manna, waarbij tussen 29 
april en 8 mei 1945 gedurende 
5 000 vluchten meer dan 
11 000 ton voedsel werd uitge
worpen 

29 Koninginnedag De dag begint feestelijk met het lui
den van alle torenklokken en wordt besloten met vuurwerk 
bij het Bui/engat De traditionele Havenloop wordt voor de 
10de keer gewonnen door Michel de Maat 

Mei 

1 In Sportpark Vijtsluizen groot feest ter gelegenheid 
van de fusie van de brandweerkorpsen Schiedam, Maassluis 
en Vlaardingen Het nieuwe korps gaat verder onder de 
naam Brandweer Waterweg 

De Vlaardingse Kirstcn 
Mastwijk is als enige uit 160 
Nederlandse jongeren geselec 
teerd voor een studiereis van 
45 dagen door Spanje, Mexico 
en de Verenigde Staten van Amerika De vijfdejaars scholie
re - met een 9,6 gemiddeld voor het vak Spaans - maakt deel 
uit van een internationaal gezelschap van ^00 jongeren uit 
4^ landen 

•z:.^^ 
BIJ de Maassluissedijk zoekt het publiek naar de zojuist vanuit een vliegtuig uit 
geworpen bevrijdingsbroodjes (28 apnl) 

Lintjesregen Vanwege zijn 
langdurige carrière in de 
bokssport wordt Louis van 
Sinderen benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-

Nassau Tot lid in de Orde van Oranje Nassau worden 
benoemd de heren J Aalders, A W Oosterlee en G B Ham, 
en de dames WJ Veltkamp-Krooshof en A N Weis/-den 
Breems 
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Mevrouw J. Kieboom-van den Akker onthult het naambord
je van de W.A. Kieboomlaan, die ligt tussen de Spalandlaan 
en de Rode Kruislaan. Vlaardingens eerste 'rode' burge
meester W.A. Kieboom was burgemeester van Vlaardingen 
van 1976 tot 1981. 

2 Tijdens archeologisch onderzoek op de locatie Het 
Zwarte Paard aan de Kortedijk is in het 14de-ecuwse haven-
slib een puntgave visfuik aangetroffen. Uit onderzoek is 
gebleken dat deze is gemaakt van éénjarige wilgentakken. 

Tot nu toe zijn ruim 700 bezwaarschriften ingediend tegen 
het afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel. Het actieco
mité De Ganse Winkel Schoon 
had voorgedrukte bezwaar
schriften verspreid onder 
bewoners van de VOP, 
Westwijk en Oostwijk. 

3 De allereerste banen
pooler, Jan Monteny, gaat met 
pensioen. Jan Monteny zat 
tien jaar in de WW toen hij in 
1992 gevraagd werd deel te 
nemen aan het Banenpool-
project. De laatste jaren was 

5 Bevrijdingsdag met o.a. country- en westernfestival 
in het Oranjepark, vliegerdemonstratie bij de surfplas, 
regiomarkt aan de Westhavenkade, bevrijdingsfestival op de 
Markt en grote taptoe op het Veerplein. Tijdens het bevrij
dingsvuurwerk raakt een 70-jarige vrouw gewond door een 
vuurpot en wordt naar het ziekenhuis vervoerd. Het vuur
werk wordt na dit incident gestaakt. 

De 40ste Bevrijdingsronde van wielrenvereniging De 
Coureur wordt ondanks een klapband gewonnen door 
Leontien van Moorsel. 

6 Officiële opening van de nieuwe, 40 ligplaatsen tel
lende haven van watersport
vereniging De Bommeer aan 
de Watersportweg. De locatie 
aan de Emmakade komt hier
door te vervallen. 

Door een 8-1 overwinning op 
RCC wordt het vrouwenelftal 
van voetbalvereniging Zwalu
wen kampioen en promoveert 
daarmee naar de eerste klasse. 

10 Han Polman benoemd 
hij werkzaam bij Kringloop- Tijdens de gastles wordt wethouder Roijers door de middelbare scholieren bijna tot directeur van de gemeente
centrum Het Goed, waar hij l^et hemd mn het lijf gevraagd (n mei) lijke Dienst Welzijn. De nieu-

nu als vrijwilliger blijft werken. 

4 Dodenherdenking. Kranslegging bij het Geuzen-
monument op de Markt, daarna stille tocht naar het 
Verploegh Chasséplein. De herdenkingsrede wordt gehou
den door Majoor Bosshardt van het Leger des Heils. 
De Veteranen Vereniging Zuid-Holland herdenkt de 
gesneuvelde militairen in het voormalige Nederlands-Indie 
met een kranslegging op begraafplaats Emaus. 

De landelijke jaarlijkse wedstrijd van het bakkersgilde is dit 
jaar gewonnen door Jac. Herweijer. Zijn product 'Eggy 
Breaky Breakfast' werd in Wageningen uitgeroepen tot 
Ovenwonder 2000. 

Er is een nieuwe versie gemaakt van de in 1996 gemaakte 
promotiefilm 'Thuis in Vlaardingen'. Deze behoefde 
inmiddels enige aanpassing. Ook is er nu een Engelse versie 
verkrijgbaar. 

we topman heeft bestuurskunde gestudeerd aan de 
Universiteit van Twente en heeft diverse functies bekleed 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

11 Wethouder Roijers geeft gastles op de scholenge
meenschap Aquamarijn aan de Van Hogendorplaan. De 4-
havoleerlingen hebben vooral belangstelling voor het per
soonlijke huishoudboekje van de wethouder. 

Ontvangst van leden van de Nederlandse Vereniging van 
Ex-Politieke Gevangenen en leden van de Vereniging 
Voormalig Verzet Landelijke Organisatie voor hulp aan 
onderduikers en landelijke knokploegen in de Burgerzaal 
door burgemeester Stam. Sinds 1970 worden de leden van 
deze verenigingen elk lustrumjaar in het stadhuis ontvan
gen. 

12 Er komt dit jaar geen Voorjaarsnota van de 
gemeente. Deze kan niet worden opgesteld, omdat het rijk 
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nog geen duideliikheid heeft gegeven over de uitkermgen 
uit het Gemeentefonds 

13 Feest in winkeli-entrum Het Liesveld ter gelegen
heid van het 5-|arig bestaan 

20 In Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan afscheids 
concert van de Harmonievereniging Voorwaarts, met mede
werking \an het Shell Mannenkoor De in 1905 opgerichte 
vereniging moet stoppen wegens een structureel ledente
kort. 

Lentemarkt rond de drote Kerk Het is inmiddels de \i)fde 
editie van de )aarli)kse markt van bloemen en planten 

16 Aan de Westlandseweg wordt de eerste 'blikvanger' 
in gebruik genomen Dit is een afvalbak waarin van een 
afstand blik|es e d geworpen kunnen worden Hamburger
gigant iMcDonald's staat garant voor de kosten en het 
beheer Een )aar geleden vroeg 
PvdA-raadslid Peter Roovers 
hier in een motie om 

De Stichting Zomerterras 
krijgt 30 000 gulden van de 
Culturele Raad uit de pol 
parkactiviteiten Deraadvindi 
het Zomerterras de meest aan 
vaardbare opvolger voor Hel 
Hol van Spektakel 

Bewoners van de Vettenoord 
sepolder nemen tijdens een 
receptie op het politiebureau 
afscheid van wijkagent Bert Een zingende Hetty Blok (zuster Khvia 
Hemen Hemen trad in 1963 '^"^ """ de Stadsgehoorzaal (25 me,) 

in dienst van de gemeentepolitie en maakt nu gebruik van 
de Ii]deli)ke Ouderen Regeling (lOR) 

17 De gemeente koopt het pand van wassen] Lips aan 
de Landstraat De wasserij is vanwege de bedrijfsefficiency 
verhuisd naar Rotterdam Na de zomer gaat het bedrijfs
pand hoogstwaarschijnlijk tegen de vlakte 

18 Drukbezocht Jeugddebat bij McDonald's, georgani
seerd door het Bureau Welzijnsprojecten van de gemeente 
Politici en ambtenaren staan versteld van de grote opkomst 

De ontwerpwedstrijd 'Erebogen bij Hoogtijdagen' van de 
winkeliersvereniging Hoogstraat is gewonnen door G K 
Brouwer Het ontwerp is aangeboden aan stadsarchivans 
H J Luth en 7al een plaats krijgen in het Stadsarchief 

20-27 De Wereldwinkel aan de Hoogstraat viert het 30 
jarig bestaan met een feestweek onder het motto 'Alle geluk 
van de wereld' 

21 Wethouder Van der Windt ontvangt het eerste exem
plaar van een wandelkaart met drie groene wandelroutes 
door Vlaardingen De kaart is een uitgave van Groenservice 

Zuid-Holland en besteedt o a 
ook aandacht aan het ecolo
gisch beheer van het vele 
stadsgroen 

22 Maardingers die tij
dens de grote stedelijke ver
nieuwingsoperatie hun huur
huis gedwongen moeten verla
ten, krijgen een vergoeding 
van S ̂ 00 gulden voor verhuis-
en inrichtingskosten Het 
Sociaal Plan is vorige week tot 
stand gekomen na maanden
lang overleg tussen de corpo
ratie Waterweg Wonen en de 
huurdersraad 

uit Ja Zuster Nee Zuster) op het podi 

23 In het Pannekoekenhuis aan de Hofsingel uitreiking 
van de Participatiepnjs van D66 aan Hans van der Gaag, 
oud-voorzitter van het Bewonersplatform Oostwijk In die 
functie heelt hij een grote bijdrage geleverd aan de realisa
tie van het wijkplan Oostwijk 

24 Tijdens noleringswerkzaamheden aan het Van 
Schravendijkplein is een eeuwenoude palenconstructie aan
getroffen 

Nationaal Voorleesontbijt Amazing Stroopwafel Wim 
Kerkhof leest voor kinderen van het centrum Roots aan de 
Pompenburgsingel voor uit het boek 'Kiki gaat naar school' 

Wethouder Van der Windt ontvangt uit handen van Willem 
Mak het verslag van zeven jaar vlinderonderzoek in de 
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Broekpolder Door de Insectenwerkgroep van de KNNV 
afdeling Nieuwe Waterweg Noord zijn in totaal 488 ver
schillende soorten waargenomen 

25 Tweede Vlaardingse Annie M G Schmidtdag Deze 
dag staat geheel in het teken \an de door de schrijfster en 
haar componist Harry Bannink gemaakte serie 'Ja Zuster, 
Nee Zuster' In de Stadsgehoorzaal zingt Hetty Blok liedjes 
uit de serie 
Annie M G Schmidt werkte in de Openbare Bibliotheek 
van Vlaardingen tussen 1 februari 1935 en 24 januari 1936 

Naar aanleiding van klachten van inwoners besluit het col 
lege van B&W een uit de jaren zeventig daterende energie
maatregel terug te draaien Om stroom te besparen was toen 
besloten om 1 740 lichtmasten niet de gehele avond en 
nacht te laten branden De nieuwe maatregel kost de 
gemeente op jaarbasis 65 000 gulden In totaal telt 
Vlaardingen momenteel 12 500 lichtmasten 

Het verkeersexamen voor leerlingen van het basis- en speci
aal onderwijs is succesvol verlopen In totaal namen 690 
leerlingen \an 31 basisscholen aan de proef deel Van de 658 
geslaagde leerlingen zijn er tien met vlag en wimpel ge 
slaagd 

Wethouder Van der Windt onthult het beeld 'Jonas en de 
Walvis' in de beeldentuin aan de Buys Ballotlaan De tuin is 
een project van beeldend kunstenaar Edwin Janssen en 
onderdeel van het kunstplan Westwijk 2000 'Until we meet 
again' Het beeld stond eerst op het Erasmusplein 

26 In de Hollandia Galerie opening van de tentoonstel
ling VO C (Vlaardingen ontmoet Canton), met werk van de 
kunstenaars Zhanhong Liao en Qiangli Liang, Peter Dumas 
en Wilma Kuil 

27 Een storm met windkracht tien tot twaalf zorgt in 
Vlaardingen voor grote overlast Ontwortelde bomen, afge
broken takken en omgevallen verkeersborden veroorzaken 
grote materiele schade In de Roemer Visscherstraat valt een 
boom op vijf auto's 
Plet groots opgezette wijkfeest rond wijkcentrum De Telder 
wordt wegens het stormachtige weer afgelast De markt-
meester vindt het te riskant om de kramen voor de braderie 
op te bouwen Het festival wordt verplaatst naar augustus 

BIJ de Nederlandse Erts en Mineraalbewerkingsfabnek 
(voorheen Magnesiet en Amanlfabnek) aan de Koningin 
Wilhelminahaven vat een partij van 15 000 kilo mangaan-
poeder vlam Met behulp van een graafmachine wordt door 
de brandweer zand over de brandende partij gestort De che 
mische stof mag wegens ontploffingsgevaar pertinent niet 
met water worden geblust 

31 Burgemeester Stam opent in De Serre aan de 
Goudsesingel de jubileumtentoonstelling 'Achter de deuren 
van het depot', ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
Streekmuseum Jan Anderson 

Hel pand Parkweg 2, beter bekend als 'Villa Kakelbont', 
krijgt de status Rijksmonument Dit predikaat belet de hui
dige eigenaar George Toth om zijn plannen uit te voeren 
voor de bouw van een nieuwe villa in de tuin 

Juni 

1 De gemeente heeft het afgelopen jaar afgesloten met 
een positief saldo van 2 859 000 gulden Het college stelt 
voor 1,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserves om 
eventuele tegenvallers in de toekomst beter te kunnen 
opvangen 

3 lopdruktc tijdens het 28ste Haring en Bierfeest met 
tal van attracties en demonstraties Optreden van de Venga 
Boys Terug is de verkiezing van de Sterkste Man van 
Vlaardingen 

3-29 Aan de Muscumkade ligt de zcillogger VL 92 Balder 
afgemeerd De bemanning geeft rondleidingen aan belang
stellenden 

4 In het snookercentrum aan de Dijksteeg wordt Bo 
Speyer voor de vijfde maal Vlaardings kampioen snooker 

5 Naast de bomen die in het reguliere kapplan van de 
gemeente staan, zullen nog eens 65 bomen extra worden 
gerooid als gevolg van de storm van vorige week 

Mevrouw K Dekker-Poot viert haar 100ste verjaardag 

7 Uit handen van voorzitter Joop Verbeek ontvangt 
wethouder Kool het jubileumboek van de Vlaardingse 
IJsclub, getiteld '120 jaar schaatsen m Vlaardingen' 
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8 Machineontwerper en producent van speciale 
machines Fontijne Holland BV heeft via haar Amerikaanse 
dochteronderneming het bedri|f Grotnes Melalforming 
Systems in Chicago overgenomen De twee bedrijven wer
ken al ruim ^0 ]aar samen 

De Vlaardingse modeontwerpster Natascha Stolz heeft 
onlangs haar creaties bi| couturier Frans Molenaar mogen 
presenteren Onder de /even genomineerden voor de Frans 
Molenaar Award was /i) de enige vrouw De modekoning 
was onder de indruk van haar ontwerpen 

De Commissie Stad en Monument van de Historische 
Vereniging Vlaardingen deelt 
/even restauratiepenningen 
uit aan de eigenaren van bij
zondere panden die met succes 
/i)n gerestaureerd 

10 De finale van het 28ste 
Vlaardings Voetbalkampioen
schap wordt gewonnen door 
Deltasport met een 4-2 over
winning op VFC Aanvoerder 
Mario Trputac ontvangt uit 
handen van burgemeester 
Stam de Sjaak Maat-wisselbo 
kaal Rob Robbemond van 
VFC wordt uitgeroepen tot 
beste speler De Penaltybokaal 
gaat naar de Fortuna-jeugd 

10 2 )uli Iijdens de FK voet 
bal heeft het college maatrege 
len vastgesteld voor de alco- Leerlingen van basisschool De Dolfijn voorzien met kwast en verfpot het tun 
holconsumotie In deze OeriO- "*'*Ĵ  """ '^^ Amsterdamlaan van zomerse taferelen (ijjuni) 

15 Wethouder Van der Windt opent in 't Hol het 
Levend Ganzenbordspel, bestaande uit grote tegels, gan/en 
en dobbelstenen Hel idee hiervoor was afkomstig van de 
afdeling Natuur- en Milieu Fducatie van de gemeente 

De veelbesproken noodlokalcn bi| basisschool Jan Ligtharl 
staan er eindelijk Find )uni zullen /e worden ingericht en 
met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen de leerlingen 
gebruik gaan maken van de extra lokalen dic een einde moe
ten maken aan het nijpende ruimtetekort 

16 In het Visserijmuseum opent mr IW Opstelten, 
burgemeester van Rotterdam, die vanuit het verleden een 

bi)7ondere band heeft met 
Vlaardingen, de zomerten-
toonstelling 'Verzamelwoede' 
over de visserijcollectie van 
het jubilerende Streek
museum Jan \nderson 

De gemeente gaat het jaarlijk
se budget voor onder meer het 
straatvegen verhogen met een 
bedrag van maar liefst drie 
ton Klachten van centrumbe
woners over zwerfvuil - vooral 
bij de Bloementrappen - vor
men een van de redenen voor 
deze verhoging 

Na maanden oponthoud is 
met ingang van vandaag de 
parkeergarage bij het stadhuis 
open De garage beschikt over 
150 parkeerplaatsen Ter gele
genheid van de opening kan 

de vindt verstrekking alleen plaats in horecagelegenheden 
Op de openbare weg is consumptie niet toegestaan Fr wordt 
geen vergunning verleend voor buitentaps en de reguliere 
openingstijden blijven gehandhaafd 

13 Leerlingen van basisschool De Dolfijn versieren het 
tunneltje aan de Amsterdamlaan met 31 'zomertekeningen ' 

Zorgcentrum Drieen-Huysen viert het 25-jarig bestaan met 
tal van activiteiten 

twee dagen gratis worden geparkeerd 

19 Overleden te Gorssel op 89-jarigc leeftijd Pieter 
Cornells Dwarshuis, huisarts te Vlaardingen van 1937 tot 
1976 

20 De gemeente, de provincie en hel rijk presenteren in 
de Burgerzaal van het stadhuis de herstructureringsplannen 
voor het Lickebaertgebied en het Oeverbos Het gebied 
moet door middel van een draftaan en een kasteelhotel 
multifunctioneel en commercieel aantrekkelijk worden 
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21 De Reddingsbrigade Vlaardingen neemt een nieuw 
navigatiesysteem in ontvangst, beschikbaar gesteld door het 
van oudsher bekende bedrijf Van Roon Maritiem aan de 
Westhavenkade. 

22 Na een dienstverband van 22 jaar neemt archiefme
dewerker Matthijs A. Struijs in de Oude Hal van het stad
huis afscheid. 

Restaurant De Wijnmeester aan de Oosthavenkade is dit 
jaar de winnaar van de restaurantrubriek 'Kwestie van 
Smaak' in het Rotterdams Dagblad. Wie een bezoek wil 
brengen aan het restaurant van Cces Vos moet er snel bij 
zijn. In september vertrekt hij 
uit Vlaardingen. 

23 In Galerie Hollandia 
openen wethouder Van der 
Windt en gedeputeerde Mar
cel Vissers de 'Kunstestafette 
2000'. Kunstenaars Hans 
Jungerius, Beaty Czeto, Chris 
en Mark van Steenbergen en 
Mark Mantingh laten onder 
het motto 'directe communi
catie' hun plannen voor 
Vlaardingen zien. 
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29 Niet alleen de middenstand laat zich beïnvloeden 
door de succesvolle opmars van het Oranje-elftal. Zelfs de 
gemeenteraad heeft het vergaderrooster aangepast. Door 
gisteren langer te vergaderen, vervalt de raadszitting van 
vanavond. 

Op initiatief van wethouder Van der Windt hebben 't 
Theater en het Vlaardings Centrum voor Amateurtoneel een 
regeling afgesproken voor uitvoeringen. Een VCA-vereni-
ging mag gedurende het speelseizoen één zaterdag en één 
weekeinde in de Harmonie optreden. Zestig procent van de 
opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het theater, veertig 
procent naar de verenigingen. 

Stadsdichter en berocpsmoppe-
raar Dirk Tempelaar verlaat 
Vlaardingen. Hij gaat zich vesti
gen in Hoek van Holland. 

Juli 

2 Precies een jaar nadat de 
eerste paal werd geslagen, wordt 
de eerste woning van het woon
project d'Engelsche Boomgaert 
officieel opgeleverd aan de 
familie Den Toom. 

24 In de Stadsgehoorzaal De bouw van de lang verwachte noodlokalen bij basisschool Jan Ugthan aan 5 Debbie Hoogendijk van 
opvoering van het toneelstuk ''^''''''" '̂"""^ ™*'^ "J" °̂'«<""'"g ('5J""'i- Die Flardingha Ruiters behaal-
'De Heksen', naar het gelijknamige boek van Roald Dahl, 
door vijftig leerlingen van Jcugdtheaterschool Vlaardingen, 
onderdeel van de Vrije Academie. 

27 In de Burgerzaal van het stadhuis overhandiging van 
de bezwaarschriften tegen het bedrijf Van Gansewinkel door 
het actiecomité De Ganse Winkel Schoon aan vertegenwoor
digers van het bedrijf. Opvallend is het massale verzet van 
de bewoners van de Oostwijk en de Abel Tasmanlaan. 

De Vlaardingse roeister Hedi Poot is afgevallen in de race 
om een plaats in de olympische ploeg voor Sydney. 

28 In het kader van een werkbezoek aan het 
Hoogheemraadschap van Delfland brengt minister-presi
dent W. Kok een bezoek aan de boerderij van het recreatie
schap Midden-Delfland in de Zuidbuurt. 

de onlangs tijdens het jubileumtoernooi van De 
Develruiters in Heerjansdam goud in de categorie Z2 dres
suur. Zij heeft zich daardoor geplaatst voor de clinic van het 
Rabobank Talentenplan dat op verschillende plaatsen in 
Nederland wordt gehouden. 

Mevrouw Han Broos viert het 40-jarig jubileum in het 
onderwijs. Tegelijkertijd neemt de 'juf' afscheid van basis
school Het Mozaïek. Zij maakt gebruik van de FPU-rege-
ling. 

6 Bij een recente inspectie van de Stadsgehoorzaal ble
ken de ijzeren balken van de toren verroest te zijn. De bal
ken moeten worden blootgelegd en behandeld met een anti-
roestmiddel. Ook de beelden op het dak moeten onder han
den worden genomen, omdat er teveel water langs lekt in de 
toren. 
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Bewoners van de hmmastraat pleiten bij de gemeente voor 
invoering van een systeem van parkeervergunningen tussen 
de Callenburgstraat en de Binncnsingel Ook willen 7i| dat 
de politie strenger optreedt tegen loutparkecrdcrs Onlangs 
werd een belanghchbendengebied ingesteld in de Emma-
straat tussen de Callenburgstraat en de Hoflaan 

Overleden op 92-)arige leefti)d Frans Lukas Bos, emeritus
predikant van de Gereformeerde Kerk te Vlaardingen 

6-8 Het nieuwe Stadshart viert het vi)l|drig jubileum 

nen niets vinden Vanaf kwart voor tien kunnen de ambte 
naren weer aan de slag 

11 Overleden op 38-)arige lecfti)d Nico Boekestijn )r, 
molenaar van korenmolen Aeolus aan de Kortedijk Als eer
betoon staan de meeste molens in de regio tot aan de begra 
fenis in de rouw stand 

14 Zomerfeest van Vluchtelingenwerk Vlaardingen in 
hel gebouw aan de Rotterdamsewcg met o a een modeshow 
van Irakese modellen van Said Alkhari en '\krem Almalekv 

7 Het Visserijmuscum heeft de/e week een nieuwe 
aanwinst gekregen Het betreft 
een portret van Levi van 
Gelderen, in 1929 geschilderd 
door de kunstenaar Han van 
Meegeren, een van de grootste 
vervalsers van oude schilden) 
en De geportretteerde richtte 
in 189S de Visscheri) Maal 
schappii Vlaardingen en m 
1900 de Onderlinge Verzeke 
ringsmaatschappi) Vlaardin
gen op 

8 Aan de Westhavenkadc 
vinden opnamen plaats voor 
het FROS-televlSieprogram- Deelnemen aan Snel naar de Bel 
ma 'Snel naar de Bel' De ^"ter te belanden (8jul,) 

opnamen vallen samen met het Sailor Festival rond de Oude 
Haven, dat is georganiseerd door de Stichting Vlaardingen 
Events en Shant>koor Het Kraaiennest 

In galerie De Duig aan de Landstraat opening van de ten
toonstelling 'Presentatie 2000' met werk van cursisten van 
Aad Hofman en Dick Kats Met ingang van het nieuwe cur 
sus)aar wordt de plaats van Aad Hofman ingenomen door 
Robert Daalmei)er 

Elly van Bergen Walraven is nationaal seniorenkampioen 
golt geworden Op de Gelperberg in Drenthe ging zi) op de 
eerste dag rond in 75 slagen Een dag later had zi) vijf sla
gen meer nodig voor de achttien holes 

10 Het stadhuis wordt ontruimd vanwege een bommel 
ding Politie en een ingeschakelde explosievenexpert kun-

17 
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Het echtpaar Vletter Fennenaam 6'̂  laar getrouwd 

Het zeilschip Royal Clipper, 
dat bi) scheepswerf Vlaar
dingen Oost werd afgebouwd, 
verlaat Nederland op weg naar 
Monte Carlo Op het 134 m 
lange schip is plaats voor 250 
loensten 

18 Het literaire gezel
schap Renaissance gaat sinds 
deze week door onder de naam 
\erboden Aan Te Plakken De 
leden van de perlormance-
groep besloten hiertoe, omdat 

weten vaak op spectaculaire wijze m het de oude naam volgens hen te 

oubollig klonk 

De 15-iarige amazone Fisa Westdijk behaalde onlangs met 
haar paard Isis te Kootwi)k het Nederlands kampioenschap 
dressuur 

Een delegatie van het afdelingsbestuur van de FNV heeft 
onlangs W van der Vliet gehuldigd vanwege /i|n 70 )aiig 
lidmaatschap van de vakbond 

31 Mevrouw Annet)e Lensveld Burger viert in zorgcen 
trum De Meerpaal haar 102de verjaardag 

Augustus 

1 Perslotograal Roel Dijkstra is door de rechter in het 
geli)k gesteld In juli 1996 werd hij door de politie gehin
derd tijdens zi|n werkzaamheden na de vliegtuigramp met 
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de Hercules bij Eindhoven. De regiopolitie Brabant moet de 
fotograaf 6.750 gulden betalen. Dijkstra stort het bedrag in 
een fonds waar journalisten een beroep op kunnen doen 
wanneer zij problemen krijgen en inkomsten mislopen. 

Bij de afdeling Wijkbeheer van de Dienst Stadswerk is een 
nieuwe hondenpoepzuiger in gebruik genomen. De vorige is 
enkele maanden geleden volledig uitgebrand. De nieuwe 
zuiger wordt bij een aannemer gehuurd, die tevens zorg 
draagt voor het onderhoud van het apparaat. 

4 Officiële opening van het Zomerterras in het 
Oranjepark door wethouder Van der Windt. Het 
Zomerterras, minder groot 
opgezet dan het Hof van 
Spektakel, bestaat uit een 
reeks van vier weekenden cul
tuur en gezelligheid. 

6 Hiroshima-herdenking 
in het park van het Vlietland 
Ziekenhuis aan de Holysingel 
onder het motto 'respect voor 
het leven, respect voor elkaar'. 

9 De judoka's Mark 
Huizinga en Edith Bosch heb
ben sinds kort hun eigen geza
menlijke website, waarmee zij fans en belangstellenden op 
de hoogte houden van hun voorbereiding op Sydney. Ook 
tijdens de Olympische Spelen zal de website worden bijge
houden. 

10 Het jongerencentrum Pandemonium aan de 
Zomerstraat staat te koop. Het pand - vroeger bekend onder 
de naam OJC Summerstreet - is al meer dan twintig jaar 
een probleem voor de gemeente. Veel zal het pand niet ople
veren omdat het dak vol scheuren zit. 

11 Begeleid door jeugdwerkers van het Bureau 
Welzijnsprojecten geven skaters deze en volgende week hun 
baan aan de Amsterdamlaan een ingrijpende onderhouds
beurt. Het bureau levert de verf en zorgt voor nieuwe voor
zieningen bij de skateramp, zoals een 'blikvanger'. 

Conny Boer-Buijs van de nieuwe fusieclub ZV Vlaardingen 
is op de achtste World Master Championships in Munchen 

vijf keer wereldkampioen bij de vrouwen 50-(- geworden. Zij 
behaalde de titels op de 50 en 100 m vlinderslag en de 50, 
100 en 200 m vrije slag. 

14 Theatergroep Roth opent deze maand haar eigen 
theater. In een pand aan het Kuipershof 8 achter hel 
Liesveld, dat op de nominatie staat om gesloopt te worden, 
wordt met vereende krachten gewerkt aan een intiem, sfeer
vol theatertje. 

15 De beeldende kunstenaars die in de ateliers aan de 
Curacaolaan werken, hebben schoon genoeg van het gedrag 
van een groep hangjongeren op de parkeerplaats tegenover 

hun centrum. Wijkbeheer wil 
in overleg met alle betrokke
nen zoeken naar een oplos
sing. 

17 Door het grote succes 
van de weekmarkt hebben de 
gemeente en de marktcommis-
sie besloten om mee te doen 
aan de verkiezing Beste Markt 
2000. De verkiezing wordt 
gehouden door de Centrale 
Vereniging Ambulante Markt-
handel. Het huidige succes 
van de markt is te danken aan 

de verplaatsing naar het Schout- en Veerplein. 

20 De Radio Model Vlieg Vereniging Vlaardingen 
bestaat twintig jaar. De vereniging nodigt belangstellenden 
uit om het minivlicgveld in de Broekpolder te bezoeken. 

Overleden op 73-jarige leeftijd amateurtoneelspeler Krijn 
van Rossen. Hij speelde jaren voor toneelgroep Argus. Na de 
opheffing van deze vereniging ging hij naar Het Masker. 
Ook speelde hij gastrollen bij diverse verenigingen binnen 
en buiten Vlaardingen. 

23 'Autoloze Schoolbrengdag 2000' bij de Van 
Kampenschool aan de Paterstraat, georganiseerd door de 
school in samenwerking met de politie en de Onderwijs 
Begeleidingsdienst. Volgens de initiatiefnemers leren de 
kinderen door actief aan het verkeer deel te nemen het beste 
met veiligheid om te gaan. 

De acteurs van Roth voor hun eigen theater aan het Kuipershof (14 augustus). 
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24 In het kader van het project Wcstwijk 200S krijgen 
w inkeliers uit deze wijk subsidie van de gemeente als ze wil
len \erhui/en naar het nieuw te bouwen winkelcentrum aan 
de Dr Wiardi Bcckmansingel Het gaat hierbi) om een 
bedrag \an maximaal honderdduizend gulden 

2^ Premiere \an het toneelstuk 'De Meiden' van Jean 
Genet door theatergroep Roth onder leiding van Hans 
Rikken in het nieuwe theater aan het Kuipershof 

26 Jaarlijks leest van het wijkcentrum De Telder in de 
Westwijk Onder prima weersomstandigheden bezoekt een 
record aantal mensen het e\enemeni dat eerder dit jaar van
wege storm moest worden 
afgelast 

Overleden op 95-jarige leeftijd 
Arie van der Kooij, oprichter 
van KOPA Vlaardingen 

26-27 Tijdens de Open 
Atelierdagen 2000 tonen 34 
kunstenaars in 30 ateliers hun 
werk aan het publiek De gale
ries Pervelle en HoUandia 
laten in overzichtsexpositics 
werk van de deelnemende 
kunstenaars zien 

29 In een tuin aan de Brand bedreigt het Chinese restaurant i 
Horeslaan is eerder deze ^^P^^'^ber) 

maand een bijzondere bij gesignaleerd De blauwzwarte 
houtbij IS groot van formaat (20-25 mm) en eenvoudig te 
herkennen door de donkere violet getinte vleugels De bij is 
van het zuidelijke soort, dat slechts zelden in ons land wordt 
waargenomen 

30 Het Leger des Hcils viert het 2'i-jarig bestaan \an 
haar kinderspeelzaal Peuter\reugd aan de Magnoliastraat 

30-3 sept Burgemeester Stam opent in de Stadsgehoorzaal 
het festival Palagonia Het openingsprogramma omvat o a 
de zesde editie van de talkshow 'Haringkraken', een inter
view door Dick van der Lugt, optredens van Wim Kerkhof 
en een optreden van cabaretier Berry Lussenburg 

31 Tim den Breems wint op overtuigende wijze de fina 

Ie van de stuntskate-competitie op de halfpipe aan de 
Deltaweg 

Na een verblijf van 22 jaar in het centrum heelt Sporthuis 
Mart van Dam besloten de winkel voort te zetten aan de Van 
Hogendorplaan 3a 

September 

2 Basisschool 't Palet \iert het eerste lustrum met een 
driedubbele reunie Oud-leerlingen van de fusiescholen St 
Willibrordus, St Barbara en Pax Christi zijn \an harte wel 
kom 

Derde Stadshartdag met 
standwerkers, braderiekramen 
en een creamarkt Diverse 
sprookjesfiguren uit de Efte-
ling \ermaken het winkelend 
publiek Het 'Gouden Stads
hart' gaat naar de Stichting 
Jeugdstad 

"1 Poppcnmaakster Nel 
de Man is onlangs in de 
Verenigde Staten onderschei
den met de Doll of the Year-
Award Een Duits bedrijf 
besloot haar poppen in een 

het Platje aan de Maasboulevard (S \ in>l \e r s ie op de markt te 
brengen Deze poppen gaan 

nu de hele wereld over voor een prijs van zo'n zevenhonderd 
gulden en zijn met name in Amerika erg populair 

Len 31 jarige Vlaardinger is aangehouden in verband met 
de moord op de lO-jarige Nienke op 22 juni |1 in het 
Beatnxpark te Schiedam 

8 Uitslaande brand verwoest een loods aan de 
Westhavenkade Het Chinese restaurant China Garden in 
het van oudsher zo genaamde 'Platje' loopt water-, rook- en 
roetschade op 

9 Open Monumentendag in het teken van 'Water', met 
tal van activiteiten De veerboot Burgemeester Van Lier 
wordt ingezet voor rondvaarten door de Koningin 
Wilhelminahaven Museum Hoogstad toont een unieke 
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boomstamkano die tijdens opgravingen op het bedrijventer
rein Hoogstad werd gevonden. 
In de Oude Hal van het stadhuis een tentoonstelling ter 
gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het stadhuis. 
Tevens verschijnt er een boekje over dit onderwerp, 
geschreven door oud-archiefmedewerker M.A. Struijs. 

11 Ter hoogte van de Koningin Wilhelminahaven dreigt 
een 45 meter hoge kraan om te vallen doordat een ponton 
lek is gestoten. Nadat de ponton door de brandweer is leeg
gepompt, wordt het gat gerepareerd door een duiker van een 
bergingsbedrijf. 

13 De gemeenteraad stemt 
in met de opheffing van het 
bordeelverbod. Dit betekent 
dat de gemeente vanaf 1 okto
ber minstens éen exploitant 
een vergunning moet verlenen. 
Op dit moment is er al een bor
deel aan de Binnensingel 
gevestigd. De uitbater daarvan 
zal binnenkort de vergunning 
aanvragen. 

De veerpont tussen Vlaardingen en Pernis wordt 'dicht-
pont'. In een doorlopende expositie zijn vier maanden lang 
gedichten te lezen. Deze maand zijn zij geschreven door 
Steven Verhelst, Sander Groen, Benne van der Velde, 
Mirjam Poolster en Look J. Boden. Aanleiding is de ver
nieuwing van het literaire tijdschrift Renaissance. 

15 Het college van B&W wenst de vier Vlaardingse 
deelnemers aan de vandaag begonnen Olympische Spelen in 
Sydney door middel van een telegram veel succes. 

Mevrouw Dirkje van de Berg-Bos viert haar lOOsle ver
jaardag. 

16 Onder het motto 'De zorg, het echte werk' nodigen 

diverse zorgcentra bezoekers uit om een kijkje te nemen 
achter de schermen. 

Wilma van Rijn behaalt in Sydney een zilveren medaille op 
de 4 X 100 m estafette. 

Korfbalclub Oranje-Nassau sluit de jubileumactiviteiten ter 
gelegenheid van het 65-jarig bestaan af met een barbecue en 
een feestavond. 

De Zeekadettenkorpsen Maassluis, Schiedam en Vlaar
dingen strijden op de Foppenpias om de eerste Foppencup. 
Winnaar van deze zeilwedstrijd wordt het Vlaardingse 

korps. 

19 De Kindervallei, een 
waterspeelplaats in Holy-
Zuidoost, wordt grondig opge
knapt. Van de totale kosten -
246.000 gulden - komt 
130.000 gulden voor rekening 
van de gemeente. De rest 
wordt vrijwel zeker gedekt 
door schenkingen van diverse 
fondsen en bedrijven. 

In bejaardencentrum Uitzicht viert Simon van Buuren zijn 
100ste verjaardag. 

20-23 Gamma Vlaardingen viert het 25-jarig bestaan met 
tal van activiteiten en speciale jubileumaanbiedingen. 

24 Autovrije zondag in Vlaardingen. In Holy-Zuid uit
eenlopende activiteiten, zoals een gezellige braderie en een 
demonstratie van sportschool Tino Hoogendijk. De 
Westwijk staat in het teken van spelen uit de vijftiger en 
zestiger jaren. Buurthuis De Pijpelaar vestigt met onder 
meer een zeepkistenrace de aandacht op het 20-jarig 
bestaan. 

25 Op de Dirk de Derdelaan zijn bij een vuilcontainer 
enkele dozen met 48 blikken gif gevonden. Onderzoek door 

14 De gemeente heeft 
direct na de zomervakantie de 
leidingen van de douches van 
de gymzalen met heet water 
doorgespoeld ter voorkoming 

Passagiers fan de pont tussen Vlaardingen en Pernis kunnen onderweg hun 
hart ophalen aan gedichten (14 september) 

20 Judoka Mark Hui-
zinga behaalt in Sydney een 
gouden medaille in de cate
gorie tot 90 kg. 

van een eventuele legionellabesmetting. 



de DCMR Milieudienst Rijnmond wi|st uit dat in de blik
ken lindaan /it, een soort pesticide dat in buropa niet meer 
geproduceerd mag worden Het gif is bi| onbevoegd gebruik 
levensgevaarlijk De blikken /ijn op verantwoorde wijze 
afgevoerd 

26 In de Harmonie kunnen leerlingen uit de vierde 
klassen van de havo en het vwo uitgebreid kennis maken 
met verschillende kunstdisciplines Het vak CK\' (culturele 
en kunstzinnige vorming) vormt een belangrijke basis voor 
de algemene ontwikkeling van de scholieren 

27 Om de betrokkenheid van de kinderen met de 
natuur in de eigen buurt te 
vergroten, maken leerlingen 
van groep 7 van de Van Kam 
penschool de paddenpoel aan 
de Maassluissedijk schoon 

Overleden op 79-iange leeftijd 
Dirk Ringlever, mede-opnch 
ter en erevoorzitter van A \ 
Fortuna 

27-^ okt Circus Althotl slaat 
zijn tenten op op het 'nieuwe 
evenemententerrein aan de 
Broekweg 

Drumles in de Harmonie is één van de 
29 Burgemeester Stam ti^rele instellingen (26 september) 

opent in zorgcentrum Vaartland de 50ste expositie, onder 
het motto 'Zomerse landschappen , met ruim honderd schil
derijen van amateurkunstenaars 

Tijdens de jubileumtentoonstelling 'Kunst der dingen' in 
galene Hollandia ontvangt Jan Anderson uit handen van de 
voorzitter van de Culturele Raad, HA Aarsen, de 
Vlaardingse cultuurprijs d'Akerboom Naar het oordeel van 
de raad heeft Anderson een zeer waardevolle bijdrage gele
verd aan de cultuurhistorische bewustwording van de inwo
ners van Vlaardingen 

29-1 okt 'Weekend van respect' Onder het motto 'Hart 
tegen Hard' eerste presentatie van de Landelijke 
Organisatie voor Veiligheid en Respect (LOVR), met tal van 
activiteiten rond dit thema 

Oktober 

^ Vlaardingen huldigt de vier deelnemers aan de 
Olympische Spelen in Sydney Na een rijtoer door het cen
trum IS er voor judoka Mark Huizinga (goud), /wemsier 
Wilma van Rijn (zilver 4 x 100 m estafette), waterpoloster 
Danielle de Bruijn (4de met haar team) en judoka Ldith 
Bosch (7dc) een receptie in het stadhuis Uu handen van 
burgemeester Stam ontvangen de twee mcdaillewinnaars de 
erepenning van de stad Vlaardingen 

4 Rotterdam huldigt de olympische kampioenen uit 
de regio met een ticker tape parade Vier medaillcwinnaars, 

waaronder judoka Mark 
Hui/inga, worden onderschei
den met de haas Wilkes 
Sportprijs Ter afsluiting 
maken de sporters een tocht 
met de nieuwste boot van de 
Spido, de Abel Tasman, langs 
havens en bruggen 

De Samen-op-Weg kerken en 
de Katholieke kerk van 
\ laardingen hebben geld bij
eengebracht om ds Jan de 
Cieus een deel van zijn werk
week vrij te maken voor hulp 

nderdelen uit het aanbod van de cul aan niet-kerkelijke mensen, 
die daar behoefte aan hebben 

Met de speciaal voor dit doel opgerichte werkgroep 'Ver-bin-
ding' heeft \ laardingen een landelijke primeur 

6 Presentatie Begroting 2001 Door financiële meeval
lers kunnen naast bestaande ook nieuwe plannen worden 
uitgevoerd In totaal heeft het college hiervoor 3,^ miljoen 
gulden extra uitgetrokken Hoogste piionteit geeft de 
gemeente aan de veiligheid op straat 

7 Bridgeclub Holy viert het 25-|arig jubileum in het 
dienstencentrum De Bijenkorf met een bridgedrive voor 
leden en oud leden 

Brandweerliedenvereniging Door Oefening Vaardig viert 
het 70-jarig beslaan met een reunie in de brandweerkazerne 
aan de Hoflaan Burgemeester Stam ontvangt het eerste 
exemplaar van het boek '70 jaar Brandweer Lief en Leed', 



dat werd samengesteld door Kees Verhulst en Cor Maat. 

9 Burgemeester Stam opent in wijkcentrum De Telder 
het eerste Vlaardingse internetcafé, waar op woensdagmid
dag, donderdagavond en vrijdagochtend op zestien compu
ters gebruik kan worden gemaakt van internet. 

10 Presentatie eindrapport Stadspromotie Vlaar-
dingen/Schiedam. Het is de bedoeling dat de stichting SVP 
ondersteuning geeft aan tal van toeristische activiteiten. De 
SVP beschikt de komende vijf jaar over 2,5 miljoen gulden 
uit het VSB Fonds. 

14 De Vereniging tegen de 
Kwakzalverij heeft Cornells 
Moerman uitgeroepen tot 
'Kwakzalver van de Eeuw'. De 
Vlaardingse huisarts verwierf 
bekendheid met een dieet, 
waarvan hij beweerde dat het 
kanker kon genezen. De vere
niging bestrijdt genezingsme
thoden als wetenschappelijk 
onderzoek ontbreekt. De 
Moermanvereniging reageert 
verontwaardigd. 

18 Het plan voor een nieu 
we Stadsgehoorzaal is volgens de eindnotitie van het onder
zoeksbureau Andersson Elffers Felix definitief van de baan. 
Volgens het bureau blijven er slechts twee mogelijkheden 
over: de Stadsgehoorzaal sluiten of open houden. Als geko
zen wordt voor de tweede optie, dan moet de gemeente jaar
lijks minstens 500.000 gulden extra hiervoor begroten. 

19 Geluidsarme familiekcrmis op het Veerplein. De 
najaarskermis mag maximaal 65 decibel vóór en 60 decibel 
na zeven uur 's avonds voortbrengen. 

20 Onderzoeksbureau Alterra uit Wageningen gaat 
bekijken of de komst van Schotse Hooglanders naar de 
Broekpolder alsnog mogelijk is. Het bureau heeft de 
opdracht hiertoe gekregen van de gemeente, het recreatie
schap Midden-Delfland en het ministerie van LNV. 

21 Wethouder Van der Windt opent Museumwinkel 
Imago aan de Hoogstraat. Imago is met name gespeciali

seerd in Egyptische, Griekse en Romeinse beelden, sieraden 
en glas. 

23 Ambulancepersoneel van de GGD heeft met een 
hartpatiënte een half uur vastgezeten in een lift aan de Abel 
Tasmanlaan. Een GGD-broeder verzocht telefonisch om 
hulp waarna een liftmonteur ervoor zorgde dat het pro
bleem werd verholpen. 

In het Delta Hotel overhandigt het clownsduo Bassie en 
Adriaan het eerste exemplaar van het nieuwe 
'Stadsmagazine' aan burgemeester Stam. Het blad ver
schijnt viermaal per jaar en is een uitgave van Uitgeverij 

Educom in samenwerking met 
de gemeente. 

De Koninklijke Marine bracht 
het afgelopen weekeinde met 
de Hr.Ms.Vlaardingen een 
bezoek aan de 'thuishaven'. 

24 Jurjen Engelsman 
behaalt tijdens de Olympische 
Spelen voor gehandicapten 
(Paralympics) in Sydney een 
bronzen medaille op de 200 m 

De Vlaardingse olympiërs worden per koets rondgereden door hun enthousiaste w i s se l s l ag . 
stad (} oktober). 

Als één van de weinige gemeenten in Zuid-Holland heeft 
Vlaardingen zonder bindende voorwaarden geld gekregen 
van de provincie voor het investeringsprogramma stedelijke 
vernieuwing. Het gaat om 18,8 miljoen gulden voor de peri
ode 2000-2005. 

25 Twee jongens van 14 jaar hebben tegenover de poli
tic bekend de uitslaande brand te hebben gesticht die vori
ge week de sporthal aan de Lissabonweg verwoestte. Zij 
bekenden ook eerder drie keer ingebroken te hebben in het 
treinstel op de huttenbouwplaats. De twee brandstichters 
moeten binnenkort voor de kinderrechter verschijnen. 

26 In de Amsterdamse Cruiseterminal beleeft de 
Vlaardingse modeontwerpster Natascha Stolz het hoogte
punt in haar carrière. Uit acht veelbelovende jonge mode
ontwerpers, die waren overgebleven na een uitgebreide 
voorselectie, wint zij de Robijn Fashion Award. 
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De Fortis Beeldende Kunstprijs 2000 is toegekend aan het 
ontwerpvoorstel van Pemke Schaap voor een kunsttoepas
sing bi| muziek\erzamelgebouw Villa Musiea 

27 In Chicago uitreiking van de Toby Award van de 
organisatie 'Teddybear and friends' aan de Vlaardingse 
Tineke Oostveen Zi| is de eerste Luropese die de pri|s twee 
)aar achtereen wint Oostveen krijgt haar pri]s \oor de beer 
Honey van gri)S mohair 

28 Toneelgroep ON I \iert het 45-)arig bestaan in de 
Stadsgehoorzaal met de opvoering \an het blijspel 'De 
avond \an de zevende juli' 

30 De besturen van het 
Visserijmuseum, Museum 
Hoogstad, Streekmuseum Jan 
Anderson en het college van 
B&W ondertekenen de inten
tieverklaring die uiteindelijk 
moet leiden tot een fusie De 
drie musea zullen worden 
ondergebracht in een verza
melgebouw De gemeente stelt 
/ich de komende drie jaai 
garant voor doorbetaling van 
de subsidie 

1̂ Zwemmer Jurjen 
Engelsman wordt met een rij
toer en een receptie gehuldigd 
voor zijn prestaties tijdens 
Tevens krijgt hij als zesde Vlaa 
gemeente 

Leen van Bree, voorzitter van de Stichting Vrienden van het 
Visserijmuseum, overhandigt het eerste exemplaar van het 
jaarboek 'Netwerk' aan wethouder Van der Windt 

November 

1 De verkeersmaatregel 'Bromfiets op de Rijbaan', die 
begin dit jaar werd ingevoerd, lijkt de eerste vruchten af te 
werpen Het aantal ongelukken met klein letsel is gedaald 
van 21 naar 11 De ongelukken met materiele schade zijn 
teruggelopen van 32 naar 22 

Colleeshop Zeespiegel opent opnieuw zijn deuren Vorig 
jaar legde een brand de zaak volledig in de as De eigenaar 
is blij dat burgemeester en wethouders hebhen toegestaan 
dat de verkoop van softdrugs vanuit cafe Zeezicht kon door
gaan Vanaf vandaag is de verkoop van alcohol en softdrugs 
weer gescheiden 

2 Voormalig stadsarcheoloog Jeroen ter Brugge wordt 
met ingang van 1 januari 2001 de nieuwe directeur van het 
Visserijmuseum Daarnaast wordt hij medio volgend jaar 
manager van het nieuw te vormen museum dat ontstaat uit 
de fusie van de drie Vlaardingse musea 

4 In Kcrkcentium Holv aan de Reigerlaan jubileum 
concert ter gelegenheid van het 30-jarig beslaan van het 
Gemengd Koor Holy, onder leiding van Anton van Tilborg 
en begeleid door pianiste Ria Korpershoek 

Dag van de Kunstuitleen In het Ilollandiagebouw is er, 
behalve veel aandacht voor uitleenbare kunstwerken en een 
poeziepiesentatie van Kees Alderliesten, de opening van de 
tentoonstelling Mareado 

7 Door een storing in de schakelinstallatie blijft 

In hiercafe Petrus aan de 
Westhavenkade drinkt 
burgemeester Stam de eerste 
slok van het brouwsel 
Haringkop" Het nieuwe bier 
is een vinding van bdwin van 
der Lugt en zijn vrienden en 
wordt gebrouwen in de 
Delfshavense brouwerij 
Pelgrim 

De \ laardingse countrvzange-
I c s Nancy Brass is uitgeroepen 
lot winnares van de SCPO-
award 

De \ laardingse countrvzange-
I c s Nancy Brass is uitgeroepen 
lot winnares van de SCPO-
award 

Zwemmer Jurjen Engelsman toont zijn bronzen medaille aan enkele belang 

stellende kinderen (p oktober) 

e Paralympics in Sydney 
iinger de erepenning van de 

Waterweg Wonen heeft de 
Aedes jaarverslagcompetitie 

2000 gewonnen Aedes, de landelijke vereniging van 
woningcorporaties, wil met de prijs haar leden stimuleren 
om extra aandacht te geven aan hun jaarverslag In totaal 
werden honderd verslagen ingezonden 
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Vlaardingen geruime ti)d verstoken van straatverlichting 
Hoewel het verkeer hinder ondervindt van de duisternis 
doen zich geen ongelukken voor 

De vreemdelingendienst verdwijnt uit het Vlaardingse poli
tiebureau In het vervolg moeten nieuwkomers zith melden 
bi) de gemeente, waarna zi| naar de centrale vreemdelin 
gendienst te Rotterdam worden gestuurd Er is lange ti)d 
verzet geweest tegen de dreigende opheffing 

11 Carnavalsvereniging De Leutloggers kiest Prins 
S]aak de Eerste (Sjaak van der Lee) tot nieuwe prins van het 
Buizengat De Leutloggers vieren dit seizoen carnaval onder 
het motto 'De kop is eraf ' 

13 Marathonschaatser Enk Hulzenbosch houdt een 
lezing voor ondernemers van de Industriële Kring 
Vlaardingen Volgens hem is ondernemen topsport en top
sport IS ondernemen 

14 Door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is 
vorige week 1,2 miljoen gulden subsidie verstrekt voor het 
project herstructurering havens Vlaardingen fase la 
Hiervan kunnen de kademuren aan de Oosthavenkade en 
het Oosterhoofd worden vernieuwd 

In de Burgerzaal uitreiking van het Historisch Jaarboek 
2000 van de Historische Vereniging Vlaardingen aan burge
meester Stam en raadsnestor R Lensvclt 

16 De sector Belastingen van de gemeente verhuist 
eind deze maand wegens ruimtegebrek vanuit het stadhuis 
naar het pand Markt 47, beter bekend als de voormalige 
'Stadsschool' 

De Vlaardingse acteur Bob van Rutten speelt een dubbelrol 
in 'Kruimeltje, de musical' Hij was eerder te zien in de 
musical Miss Saigon en speelde gastrollen in de soapseries 
Onderweg naar morgen, Goudkust en Westenwind 

Leden van de rechercheteams van de districten Waterweg en 
Schiedam hebben een gezamenlijk onderzoek naar vals 
munten] afgerond Aanleiding was het opduiken van valse 
biljetten van 100 gulden bij diverse middenstanders In 
totaal werden zeven verdachten aangehouden Ruim hon
derd winkeliers zijn gedupeerd 

18 Intocht van Sint-Nicolaas Na een welkomstwoord 
van de burgemeester maakt Sint zijn rijtoer door 
Vlaardingen 

19 In de Grote Kerk uitvoering van het Requiem van 
Gabriel Eaure door het koor GOV Gloria Toonkunst, met 
ondersteuning van het Randstedelijk Begeleidings Orkest 
De algehele leiding is in handen van Aad van der Hoeven 

20 Door een 9-1 overwinning op Smashing Maasland 
behaalde de tafeltennisclub Holy afgelopen weekeinde 
ongeslagen het kampioenschap Voor de club was de promo
tie reeds een feit, maar de ploeg wilde deze extra glans geven 
door het kampioenschap 

Op het jaarlijkse Stoppunttoernooi van schermvereniging 
Irefpunt wint Mikkel Suijker de Stoppunttrofee-wisselbe-
ker De eerste plaats bij de jeugd is voor Edwin Dijk 

Basisschool De Klinker krijgt tijdelijk een extra lokaal bij 
haar onderkomen in de Oostwijk De school kampt met een 
ernstig ruimtegebrek de 215 leerlingen delen nu zeven 
lokalen Voor de uitbreiding, die niet in het bestemmings
plan past, wil het college vrijstelling verlenen 

21 De in Vlaardingen wonende Eritrese Akbaret 
Negash besluit na een bezoek aan Eritrea haar landgenoten 
te helpen door 'Eritrea in Nood' op te richten 

22 Gedwongen door teleurstellende bedrijfsresultaten 
en slechte toekomstperspectieven stopt GGD EitZorg, het 
centrum voor bewegen en gezondheid, op zeer korte termijn 
met haar activiteiten 

23 Er wordt begonnen met het inschuiven van een 
nieuw spoordek in de spoorbaan boven rijksweg A4 De 
betonconstructie is met 4 630 ton de zwaarste tot nu toe in 
Nederland De werkzaamheden vinden plaats in het kader 
van de verbreding van de A4 en de aanleg van de Tweede 
Beneluxtunnel 

Met ruim 250 leden is de Vereniging voor Hedendaagse 
Vrouwen (voorheen Vereniging van Huisvrouwen) de groot 
ste club in Vlaardingen Toch is het maar de vraag of de ver
eniging zich kan blijven handhaven Men is dringend op 
zoek naar een nieuwe presidente, een secretaris en een pen
ningmeester 
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De Echte Bakker Jac Herweijer viert 7i]n 30-jarig jubileum 
als ondernemer 

Spuybroek & limmermans Makelaars is verhuisd van 
Schiedamseweg 97 naar een kantoorruimte aan de Korte 
Hoogstraat 16a Het bedrijf gaat voortaan verder onder de 
naam Timmermans Makelaars 

De raadsfractie van de SP krijgt grote kritiek van andere 
politieke partijen op haar lunctioneren in de gemeenteraad 
De partijen verwijten de SP haar rol als grootste oppositie
partij slecht te vervullen en weinig te melden te hebben 

De basisscholen en scholen 

25-26 Snow Swing 2000 Het centrum is omgetoverd in e« 
gezellig wintersportplaatsje met een authentieke Ooste 
rijkse sfeer Op het Liesveldviaduct is een skischans 
gebouwd l-reestyle skiers en snowboarders geven duizeling
wekkende demonstraties Ondanks regen en wind bezoeken 
zo'n SO a 60 000 mensen het sneeuwspektakel 

27 Het Irish Music Fundraising Festival in de 
Stadsgehoorzaal heeft het afgelopen weekeinde 15 000 tot 
20 000 gulden opgeleverd voor de zorgcentra Meerpaal/ 
Weteringen Ihurlede 

28 Het stadhuis aan het Westnieuwland heeft evenals 
de kantoren aan de Hoflaan de tand des tijds niet doorstaan 
hen nieuw te bouwen stadhuis moet met 13 900 vierkante 

meter dubbel /o groot worden als het oude Als de gemeen
teraad met de plannen akkoord gaat, kan de bouw in janua 
ri 2004 beginnen 

De politie in het district Waterweg krijgt zes wijkteams, 
waarvan drie in Vlaardingen (Centrum, West en Holy) Het 
andere politiewerk wordt onderverdeeld in teams voor 
noodhulp, opsporing, intake en service Door de reorganisa
tie komt er meer blauw op straat 

Vlaardingen telt culinair weer mee in de regio In lens 
Independent Index, een nieuwe restaurantgids op zakfor
maat, prijken veelvuldig namen van \laardingse eetgele-

genheden, waaronder de top
pers Nautique en eetcafé De 
Waal 

hen woning in een flat aan de 
Salviastraat is vannacht volle 
dig uitgebrand Een bewoon 
ster van een nabijgelegen flat 
raakte zwaar gewond toen zij 
in paniek van de derde verdie
ping naar beneden sprong Ze 
IS naar het Dijkzigtziekenhuis 
gebracht 

December 

1 Iwee groepen minima krijgen van de gemeente jaar
lijks SüO gulden om een spaarpotje aan te leggen voor extra 
uitgaven De regeling geldt voor mensen van 57,5 jaar en 
ouder en alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar 
Men verwacht dal 550 Vlaardingers aanspraak zullen 
maken op deze regeling De gemeente controleert niet waar
aan het geld wordt uitgegeven 

3 hen gewapende overvaller maakt duizenden guldens 
buit bij een overval op een cafe aan de Anna van Saksenweg 

^^r ^^^^••^^ 

^ ^^Éj^^H 

^ ^ t e baki 

«'»î »' « j ^ • • ^ * 

voor speciaal onderwijs wor
den extra beveiligd Hoewel 
bijna alle scholen voorzien 
,!i|n van een alarm, blijkt dn 
de inbrekers op zoek naai 
computers niet af te schrikken 
Recent werd nog ingebroken 
bij de Van Kampenschool, de 
Jan Ligthartschool en de VOS 

24 Bij voetbalvereniging 
RKWIK IS in de doucheruim
ten de legionellabactene aan
getroffen De kleedlokalen 
zijn mei onmiddel l i jke ingang Echte Bakker Jac Henveijerzit al }ojaarm het vak (2} november) 
afgesloten en voorlopig zijn alle trainingen op het complex moeten betalen, gaat met IC 
in sportpark 't Nieuwlant afgelast dat de gemeente geen rcinif 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 30 Het marktgeld dat 
jojaarm het vak (2} november) handelaren op de markten 
X moeten betalen, gaat met lO ô omlaag Aanleiding is het feit 

dat de gemeente geen rcinigingskosten meer heeft omdat de 
marktkooplieden sinds 1 april 2000 zelf hun afval moeten 

n opruimen Met name de venters van groente en fruit zijn 
1- hier niet blij mee 
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Tegen sluitingstijd dwingt hij de nog aanwezige klanten en 
het personeel op de grond te gaan liggen. Eén van de perso
neelsleden moet de kluis openen, waarna de dader met de 
inhoud verdwijnt. 

6 Busreizigers vanaf de halte op het Liesveldviaduct 
zullen het ook deze winter nog zonder bushokje moeten stel
len. De gemeente wil eerst bekijken of er alternatieven zijn 
voor de plek van de halte. De Dienst Stadswerk heeft daar
toe besloten om aan de bewoners van de Hoogwitte tegemoet 
te komen. 

7 Lidia Spindler, directeur van de Dienst Stadswerk, 
heeft een eervolle vermelding 
gekregen in de race om de titel 
'Overheidsmanager van het 
Jaar'. 

8 In zaal Middelhuyse 
huldigt de FNV haar bondsju
bilarissen van dit jaar. Van de 
jubilarissen zijn 35 leden 25 
jaar lid, 40 leden 40 jaar lid, 30 
leden 50 jaar lid, vier leden 60 
jaar lid en drie leden 70 jaar 
lid. 

De winkeliersvereniging Van 
Hogendorplaan krijgt de 
VTM Milieuprijs 'De Groene 
Winkelier' uitgereikt, omdat 
de deelnemende winkeliers 
milieu-aspecten laten meewe
gen in hun bedrijfsvoering. 

9 Groot Vlaardingenloop 

11 De Viaardingse turnster Mirre van der Heijden is 
met haar vereniging KDO Lekkerkerk kampioen van 
Nederland geworden. Het turntalentje kwam na vier onder
delen (paard, rek, balk en vloer) uit op een totaal van 34.800 
punten. 

13 De laatste twee weken van dit jaar hoeft er niet te 
worden betaald voor een plek in de parkeergarage Stadhuis. 
De gemeente hoopt dat deze promotie-actie meer klandizie 
op zal leveren. 

Het Projectbureau Inburgering Nieuwkomers (PIN) ont
vangt een ambtelijke delegatie uit Noorwegen. De delegatie 

wil kennisnemen van het hier 
geldende systeem voor opvang 
en begeleiding van nieuwko
mers. 

14 Directeur Donna 
Horbach neemt officieel af
scheid van het Visserij
museum. 

Feestelijke opening van het 
vernieuwde Rabobankfiliaal 
in winkelcentrum De Loper 
door olympisch kampioen 
judo Mark Huizinga. 
Burgemeester Stam ontvangt 
een cheque van 5.000 gulden 
voor de realisatie van een graf-
fitimuur in Holy. Een cheque 
van 2.500 gulden is voor atle
tiekvereniging Fortuna. 

15 Michiel van Kinderen 
met bijna 150 deelnemers . Slechts mor een hand\/ol mensen is er ruimte om te schuilen tegen wind en blijft Ook de komende drie 
georganiseerd door atletiek- regen bij de bushalte op het Uesveld^iaduct (6 december). -^^^ ombudsman van Vlaar-

vereniging Fortuna. Winnaar van de halve marathon wordt 
Tom Romeijn. Tweede wordt Rien Oele, gevolgd door 
Kennard Hofland. 

10 Snertwandeling door Vlaardingen, georganiseerd 
door de V W in samenwerking met het Serviceteam en het 
Visserijmuseum. Na afloop van de wandeling wacht er snert 
in paviljoen De Joon. 

dingen. Van Kinderen, die tevens ombudsman is van 
Rotterdam, vervult deze functie al sinds 1994. 

Bij Boekhuis Den Draak uitreiking van het boek 'Het 
Liesveld in de steigers' door auteur Frans Assenberg aan 
kunstenares Wilma Kuil, ontwerpster van de Bloemen-
trappen. Assenberg beschrijft de aanloop naar en uitvoering 
van de modernisering van de binnenstad in het afgelopen 
decennium. 

127 



Wethouder Kool geeft het startsein voor de bouw van de 
Boulodrome van Jeu de Boules Club Vlaardingen Het club 
gebouw /al verrijzen aan de rand van de Broekpolder tussen 
VLTC en de Vaart De noodgedwongen verhuizing uit de 
Westwijk heeft de bouw van de accommodatie versneld 

Wethouder Roi)ers ontsteekt de kerstboomverlichting op de 
Markt Verder inloopconcert in de Grote Kerk en traditione
le Kerstmarkt, georganiseerd door de Vereniging Histori
sche Markt Vlaardingen 

18 Explosie bi) de Nederlandse Erts en Mineraal-
bewerkingsfabriek aan de Koningin Wilhelminahaven hen 
oraniebruine wolk dri)ft over 
de Oostwijk en het Oranjepark 
in noordwestcli)ke richting 
Volgens de DCMR betreft hci 
vermoedeli)k een stofexplosie 

19 Woningcorporatie Wa 
tcrweg Wonen tekent met haai 
huurders een Sociaal Con 
venant Het document moet 
beide partijen duidelijkheid 
geven over eikaars rechten en 
plichten Waterweg Wonen 
staat aan het begin van een 
renovatieproces van een aan 

zienlijk deel van haar l'^OOO Een impressie mn de uitslaande brand 
woninsen Koningin Wilhelminahaven grotendeels 

Wethouder Van der Windt ontvangt de Almanak 
ZwartWitte Vlaardingers 2001 en het Jaarboek van het 
comité 'Geroep in de Wind', met kritische artikelen over 
Vlaardingen en foto's van gerestaureerde muurschilderin
gen 

Wheeler Peter Bernhart won onlangs in het Spaanse 
Benidorm een marathon van 42 km en 195 m in een tijd van 
2 09 11 

20 Een uitslaande brand legt het monumentale pakhuis 
van de firma Hoogendijk aan de Koningin Wilhelmina
haven grotendeels in de as In het pand is op dat moment 
onder meer discotheek Podium Gallery X - beter bekend 
onder de naam Maddox - gevestigd Het pakhuis is juist 
twee maanden geleden op de lijst voor te nomineren rijks
monumenten geplaatst De schade loopt in de miljoenen 

21 Vanuit het centrum vertrekt het hulptransport van 
de Stichting Spoetnik naar de Oekraïne De inhoud van de 
negen vrachtwagens is bestemd voor bejaarden, weeskinde
ren en slachtoffers van de kernramp in Tsjernobvl 

22 In de Grote Kerk 
'Festival ol Lessons and 
C arols' Het programma 
beslaat uit Engelse Christmas 
carols en Nederlandse en 
Duitstalige kerstliederen, 
omlijst met schriftlezingen, 
poëzie, samenzang en orgel
spel door Aad Zoutendijk 

2^ De Vlaardingse foto
graaf Auke Bergsma zit 25 jaar 
in het vak Hij richt zich sinds 
vorig jaar volledig op zijn 
galerie In Beeld aan de 

die het monumentale pakhuis aan de Lands t raa t , die hij samen met 
verwoest (20 december) gander de Haas en Henn> Kok 

runt 

27 27ste editie van Jeugdstad in de Lijnbaanhallen Een 
populaire nieuwe attractie is de EHBO niet om wonden te 
laten verzorgen, maar om bloedende wonden te fabriceren 

29 Onbekenden hebben vannacht de kerstboom op de 
Markt omgezaagd De politie heeft de boom inmiddels 
teruggevonden en naar de binnenplaats van het politiebu
reau gebracht 

Minister T Netelenbos van Verkeer stelt 168 miljoen gulden 
beschikbaar voor een directe tramverbinding tussen 
Vlaardingen en Schiedam De nieuwe verbinding maakt 
deel uu van het TramPlus project dat Rotterdam verbindt 
met Schiedam-Noord 

30 Jan Middendorp sluit definitief zijn winkel op de 
hoek Ro/enlaan/Asterstraat/Burg de Bordesplein Zijn 
vader is de zaak in 1936 begonnen In 1963 heeft 
Middendorp de woning en het winkelpand overgenomen 

12« 



De jubilerende fotograaf Auke Bergsma, gefotografeerd m zijn galerie aan de 
Landstraat f23 december) 

Jan Middendorp sluit definitief de deur van zijn winkel aan de Rozenlaan in 
Vlaardinger-Ambacht (30 december) 
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